
"εἰν 
ὔφ
 

σα
ν 

τ
 

Φρ
.9
, 

ο
π
ο
ί
ο
ν
 

δ 
ς 

με
τ 

οα
ς.
 

5)
, 

τ 
ὐ 

φ 
ξε
δο
δε
ν,
 

ν 
κό
πο
ι 

εγ
ασ
ωο
εν
 

ὅρ
οσ
νο
 

ὧδ
 

εξι
ωδῖ

α, 
τε
ς 

ἴ
α
 

«τ
 

ρ
α
 

κα
 

ν
α
 

πν' 

τς
 

π
ε
 

αν
ι 

τω
ν 

ἄγ
 

κε
 

κ
ύ
κ
ε
ν
 

ε
ἰ
 

πὸ
 

ξι
ρο
με
ν.
 ἀ
π
ξ
ύ
 

ν
ι
 

κα
 

σα
 

νε
ῖ 

δ
.
 

ἰξα
 

σε
ύα
τ,
 

ὸ 
έ
ν
.
 

Ἐ
ῶ
 

δι
νφ
νρ
ρὲ
 

τι
ς 

τ
α
ξ
σ
η
ν
 

Ἐπροῖς ἀμρὸτ ἃ {γι στα ὄν ΦΎμο δ; ὁ τὰ 

“ρκ 

να 
ττε 

"δ 

ν
ι
 

κι 
θη
, 

εἶς, 
Τ
Ὸ
 

Ὁ 
ΜΥ
δρ
νο
ν 

βε
ρν
 

ϑάπ
ρι 

αἴ
 

αα
 

Ἃ
Σ
 

δ 
ϑν
τῳ
 

τ π
σ
ο
 

σ
α
 

τ
ὸ
 

κι 
τρ

νλ
αο

ρο
νς

 

“ἢ
 

Ἐ
Ν
 

2
 

υὐ
ν 

δ
 

“
ρ
ζ
ν
Ή
λ
 

ε
ς
 

τὔ
ορ
ν 

μ
ε
 

ῖ
ω
ν
ν
 

2
 

ᾧ 
τῳ
 

τα
 

ύν 
ἐν
 

ἔψ
νν
ν 

ταν 
κι
 

ἐν
 

π
ν
ε
ῖ
;
 

φὴ
ς 

ΤΑ 
σα
 

ἐν
 

σ
λ
ῦ
ν
,
 

κ
ι
 

δο
ν 

ἀσ
ιΦ
 

τα
ν 

σο
ὶ 

κ
ε
ν
 

ο
ν
 

δ
ῷ
 

δ
 

ἀλ
δο
χο
ν 

το
ς 

ο
ν
 

Ἀ
Ὶ
 

Τ
Ὸ
Ν
 

᾿ 
χρ
ς 

Φ:
νδ
ὸ 

δ 
έ
δ
ν
ψ
ι
ν
 

δι
 

ἡ
 

σ
ι
ν
 

το
ν 

υπα
ι 

ξε
ν 

αφ
λσ
υν
νν
 

ἢ 
ἢ 

ω
ν
 

τ
ὴ
ν
 

φῇ
 

μη
Ήκ
ο 

ον 
μ
ο
ν
α
 

τ
 

κ
 

τ
 

τὐ
ψε
νν
ξσ
σε
ς 

ἐν
ψύ
κλ
νν
νο
 

ἀ
ν
 

φῖ
ο 

-- 

δ 
ννε 

λα 

ὴδν 

“ὑἶσ 

στῆς 

ἐτεῆνκῖν 

᾿ 

Ν 

δ 

ν 

ν᾽ 

“ὁ 

᾿ 

ΟΣ 

ν 

σε 
νῦν 

ν 
πΣνΦῸ 

κἀώλο 
ῥώξ 
ταν 

λοῦ, 

κλωπαος 

ὑς(ς 
μπωην 

νῷ 

ψφν 

σαν 

σύν 

ΜΥΝ 

ΤΡ
 

κὐ
ϑ 

τ
 

μλι
ζας

 
πρ
ήν
ολ
υῖ
οθ
ο 

ἀ
ν
τ
 

ἐν
 

τ 
ο
ε
λ
τ
ι
 

σι
ν 

πν
κό
στ
ος
 

Φι
 

αὌ
λν
ωο
οι
 

φῶ
ς 

εσ
ν,
 

β
α
ρ
»
 

ί
ς
 

γα 
φα 

στ
ὴΦ
 

νἀ 
τ
σ
’
.
 

Ἰό
λα
θς
, 

π
ο
 

λο
 

πε
 

ωσ
ς.
 

α
ο
ο
ρ
ο
 

ο
 

φ
ο
ν
ο
ν
ς
 

Ἡ
Φ
Ὑ
ν
 

Ψ
 

ἀα
 

παρα
ν 

χῦ
να
 

κα
 

ἡ
 

ό
 

τ
α
 

γο
νι
ν 

μ
ι
 

γα
 

Ἰπ
π 

θ
α
υ
 

ο
ὐ
 

αὐ
 

ν
 

- 
δηλ 

τ
 

τ
ὰ
 

τη
 

τὼ 
Φ.
 

Π
Ο
 

ἘΣ 
Φ
α
ν
ι
ς
 

φ
ν
υ
ο
ο
ν
 

ς 
κα 

υδ
τα
εν
λφ
αμ
 

αγ
ιν
εώ
νι
 

Μ 
ἀέ
νν
αο
ν,
 

Νἴ
ΑΘ
κ 

Ὁ
 

ϑ
υ
φ
ε
 

᾿ 
Ν 

ὃ 
ο
ν
 

τ
ο
ς
 

ΜΕ
 

φ
η
μ
 

αν
 

ιϑ
δι
 

ὑπ
νῶ
ν 

"ε
ύσ
αο
ν 

 ε
ντ
τα
νσ
αΣ
 

Ψ
Ν
Α
Ν
 

ἀρ
αφ
οφ
 

ς
 

τς 
ὰ 

γε 
ναὸ

ν 
τ
α
ς
 

ἢ
 

Σ
Ν
 

Η 
᾽ 

ον
 

δα
 

ν
ο
ν
 

Σ
Ύ
Ν
 

Ῥ
ν
 

π 
“
4
1
α
ὰ
 

ν
ο
ν
 

σ᾽
 





᾿ (δ: ̓ ΓΉΝ, 

ἐν ὑπὸ τς 

οι. 

πα ς.- 

ποτ ἐν τς 

-οίον τς ς 

Σ Ὁ} 7 νυν 5 

ῳ ᾿ 
τ ΡΟ ΝΑ 

μ ᾿ Ω ᾿ 

᾿.. ἡ δνι 
ω" Ι] 

ν᾽ Η 
ΠἽ "1 





ΜΆ Α Ι, ὟΝ ΑΣΣ 

ον 5. "ἢ ᾿ κε Ὶ δὴ ἐν ὯΝ 

ῬΆ: λῇ ̓ ΤΡ ΕΠ δ ᾿ ᾿ Ι ῦ " ᾽ τὶ 

ΔρῚ Ἵ" ἘΠ κὺΣ 
δὶ ψ ὲ 

᾿ ἐδ ἘΠ ΑΩΝ ΝῊ ἡ 

ΒΡ δ} ἀω ν᾽ ΤΉ) τ ' Γ “ἢ ὄὐτ, ἌΝ ΟΣ 

ΟΝ 
Π ΜΝ ἣὸ Ἶ ὦ . Ἰ ῥὴὰὶ 

δεν Ποῦ ττο ὍΝ θὰ Δ δ ἈΠ ΚΤΑ,, 
ων ᾿ " 

: ν 
, 

(ἃ ἡ ΓΙ. ἢ ὟΝ 

ἮΝ ΛΟ ἜΝ: δε, ἁ, ἡ 

Ἢ αν Βῃ ῳψ πὴ : ΨΩ
 ἀμ χ ἀξ ΠΝ ἐμ 

, 

ὡ 

ἢ 

ῬΗ 

“ 
᾿ 

᾿Ξ 

κ«- ᾿ 

φ 

; 
, 

᾿ ἡ ἵ ἱ ΠΥ" Ἂ, ᾿ Εν Ἵ ἄχ 

Ὁ ( Δ, τῇ ἴς Ἶ νΆ. Ν, ᾿ Δ. ἱ Ψ᾽ Γ ᾿ 

" 

[ 

᾿ 3" 
ὠμὰ 

᾿ 

οὐ ς ἔς 

"ἢ τὐναίνύι οὐ" ἈΠ ΔΕΙ͂ ΠΑ | 

᾿νε πον: ΡΟ ἢ; ὅν ΚΥΡῪ ἀν ο
ν 

Ἄν ΜΝ μ". ἐξ 





ΒΙΒΙΠΟΤΉΒΟΑ ΟΙΜΑΒΒΙΟΑ. 

ἘΘΙΤῈ.) ΒΥ 

σαΕΟΒΟΝ ΤΟΝα, ΜΑΑ. 

ἘΟΜΕΈΒΙΣ ἘΒΙΙΟΥ ΟἹ ὙΠΙΝΙΤῪ ΟΟΙΒΘῈ, ΟΑΜΒΕΙΡΘῈ. 

ΤῊΝ ΟΑΟΒΟΙΑΒ ΟἿ ῬΙΜΑΤΟ. 

ὝΊΤΗ 

(πατῇ) 3 οίεθ, Ἰπυίτοσπείίοι, ἀπὰ Θρρεμπσί, 

Βυ ὙΥ. Ἡ. ΤΗΌΟΜΡΒΟΝ, 7.2}. 

ΤΟΝΏΌΟΝ: 

ΜΗΙΓΓΑΚΗΙ ἃ ΟΟὉ., ΑΥᾺΈ ΜΑΒΙΑ ΤΑΝΕ, 

σΕ ΘΝ ΒΕ, ὙΟΒΚ ΤΆΤ, ΟΟΥ̓ΕΝΤ ΑΑΤΙ ΕΝ. 

1871. 
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ΤῊᾺἙᾺ 

ΟΟΒΟΙΑΒΚ ΟΝ ΡΙΙΑΤΟ. 

ὙΙΤΗ 

παιδὶν οἴεσ, ἔπιτουζοπ, απὸ Δρρεπθῖχ, 

ΒΥ 

Υ. Η. ΤΉΟΜΡΒΟΝ, 1.28. 

ΜΑΞΤΕῈΙΒ ΟΕ ΤΕΙΝΙΤΥ ΟΟΙΈΘΕ, ΟΑΜΒΒΙΘΘῈ, ΑΝῸ 

ΤΑΤΕῈ ΒΕΘΙΌΒ ῬΡΕΟΞΈΞΒΟΝ ΟΥ ΘΒΈΕΕΚ. 

Δεῖ ἄρα, εἴτις μέλλει ἐν τοῖς πολιτικοῖς πρακτικὸς εἶναι, τὸ ἦθος εἶναι σπουδαῖον .---- 

Αὐότον ΜΑΟΝ. ΜΌΟΒΑΥ͂,. 

ΠΟΝΏΌΟΝ: 

ΨΜΗΙΓΓΑΚΕΝ ἃ ΟΟ., ΑΥ̓͂ ΜΑΒΙΑ ΤΑΝΕ; 

ΘΕΟΒΘῈ ΒΈΠ, ὙΟΝΚ ΒΤΕΒΕΤ, ΟΟΥ̓ΕΝΊΤ' ΘΑΈΒΕΝ. 

187}. 
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ΠῊΞ ΘΟΒΟΙΑΒ .Φ Φ .« . . . .Φ Φ ΓΣ . ΓῚ 1 

ΑΡΡΕΝΘΌΙΣ..---ΤῊ  ἘΒΑΘΟΜΈΕΝΥΒ ΟΕ ΘΟΒΘΊΑΒ.. . . . . . “175 





ΡΒΕΒΑΟΕ. 

ΟΝ ἐπ τποτθ ἱτηρογίαμπῦ Ομδηρθ5 δἀορίθα ἴῃ ὅμο ἰθχὺ οἵ {815 

βἀϊίομ, οὐ βαρρ'δϑιθα ἴῃ ὑμ6 ποῦθϑ, π6 [Ὁ] ΟΊ πρ᾽ 15 ἃ δῦ :---- 

1. Τὰ τ. ὅ (448, 8) τί ἴογ τινά. 

ο. Τὰ Ρ. 19 (484,, ") ἔογ γὰρ αὖ 1 ρἵνο ἄρα σιῦῃ ΟἸγταρι όσα, 

πᾶ τι γν. Βράμϑιη ἐστόν ἴον ἐστίν. 

8. Τῇ Ρ. ὃ (46θ, Β) ἐλθόντε, αὖ ΤΟΡτοθΒ βαρ ρ ϑύϊομι, ΤῸ 

ἐλθόντα. 

4. Ὁ. 98 (469, Ὁ) ἴον. οὐκοῦν ἀνάγκη τὸν ῥητορικὸν δίκαιον 

εἶναι, τὸν δὲ δίκαιον βούλεσθαι ἀεὶ δίκαια πράττειν, 1 Δα 4 ἀει 

αἴνου βούλεσθαι, ἀτιὰ τις ΥοΟΙβον ἀπα Ἡγβομῖρ' οταϊῦ ὑΠ6 ὑγουα 8 

ῥητορικόν ἴο τὸν δέ Ἰπο] α51ν6. 

ὅ. Ῥ. 66 (478, Β) 1 ουρμὺ ο μαγα τϑοϑῖνθὰ ᾿ηΐο ὕΠπθ ἰθχῦ {86 

οἱαθηαξίοι οἵ ΠΟῦτθ6 τϑοοχωσηθηαοα ἱπ μ6 ποΐοβ, ὁ ἔχων κακίαν 

ἴον ὁ ἔχων ἀδικίαν. 

6. ». 70 (481) ἔου {16 βο]βοιδύϊο ἀναλίσκηται ἴῃ ὑγθηΒ᾽ 1 γ9 

56 η586, ΜΏΪΟΙ, βύγδηρθ ὕο 580, μᾶ5 βίοοα ἴῃ 811 δαϊθοηθ ΒΙΠοτίο, 

Ι ρῖνε ἀναλίσκῃ. 

7, Ὁ. 84 (480, Ἐ) ἴον τρία ἄρα, 1 νϑιΐατα ὅο βυρραεϑδῦ ὑπ 

σἰοσθούγροα Αἰδο τρί᾽ ἄττα. 

8. Τὰ Ρῃ". 91, 92 (490, ο, «πᾶ 491, Α) {86 ῬγθΡ. περί, Ὀγδοϊκοίθα 

ὉΥ Ηἱτβομῖρ,, Βμου]α θ6 Θσρθ] 164 ἔγοτα {88 ἰοχῦ. 

9. φ. 96 (492, Β) Ὅτ. Βδάμαγηβ βχοθ]θηῦ θτηθηαύϊου ὧν ἴον 

ὡς 15 δἀάορίοᾶ, ἀηᾶ 1υδἰ1Π64 1π ὑπ6 ποΐθ. 

10. Ρ. 99 (498, Ο) 1 οὐυριῦ ἰο μᾶγθ τωθῃθομθα {π8 βΆ πη 



χ] ῬΒΕΒΑΟΕ, 

οΥἾδ1ο᾽ 5 ̓ηρϑῃΐουβ οομ]θοῦυτο ταῦτ᾽ ἀπεικασμέν᾽ εστὶν ὑπό τι ἄτοπα 

ἔοσ ὕμ6 τϑοοϊνοά ἐπιεικῶς μέν ἐστιν ὑπό τι ἄτοπα. 

11. Ρ. 106 (496, 0) 1 οὐμῦὺ ψιῦμβ Βδάμδιχλ καὶ ἐγώ Ὀαβίουϑ 

μανθάνω. 

12. φ». 118 (601, ο) [6 σψογάβ τὴν αὐτὴν δόξαν 5Βμο] ἃ οθᾶβ6 ἴο 

βδπα τη {86 ἰοχῦ. 

18. Ρ. 142 (613) ἔον καὶ τοῦτον ὀνήσειεν, πον ργϑίου ὀνήσει. 

Οἱ {ππ656 ομδμρ 65. ΒΟσΩ6, 10 ν7}1}] θ6 βΒ6θῃ, τϑϑῦ οῃ ὑπμ6 δαύποσγιῦν οὗ 

ΟἸγτρΡΙοἄοχιβ, σγμοβ6 Ἰθυητηϑῦδ δι ῬΘΙΘΟΌΪΥ ἀἸΒΌ Πρ ]584}016 ἔτοτα 

Ἠ15 ΟΟΙΏΙΘΗΑΥΥ. [πΠ ΠῸ Ο886 ἢᾶνθ 15 τα ]ηρθ Ρθθὴ δαορίρα 

νιὐμοαῦ τοραγὰ ὕο ὑπο ΤΌ Β16 τηθυϊῦ, ἃ5 ΘΟ ραγθα Ὑῦ ἢ ὑμοβο 

οὗἨ οὐγ βαυνινιηρ Μ585., ὑπ6 οἸ]άἀορῦ οὗ ψ] 0 ἢ 15 τηοτο σϑοθηὺ ὑμδη 

ἐπμαῦ ΠΟ. 6 υδοᾶ ΒΥ αὖ Ἰοαδῦ ἴοαν οδθηδατίθθ. ΤΠ6 ὄνγο 

οτηθηεϊοηβ βαρροβῦθα Ὁ ΠΌΡΥθο (“οὐ Ὁ] οουύτιτὰ ῬΥΙΠ6605,᾽)) ἃ5 Οομθοῦ 

68115 ΒΤ) βθθῖὴ ὕο πθθα πὸ σϑοοχημηθηάεθοη,. ϑῥασοηΐβ οὗ Ῥ]αΐο 

Οδ ἢ ΟἸΪΥ͂ τορτῦ ὑπμαῦ Π6 αἸά ποὺ Ῥαβύονγ οῃ {π61" [νοισγιῦθ ϑαύμοῦ 

τόσο οὗ {π6 {6 μα ρῬδῖῃβ βρθηῦ οὴ 0Π6 τϊμον ογαύοσβ. Ὸ ὑΠ6 

ΒΌΡῬΘΒΌΟΙΒ. οἵ ὑπ ϑυληθηῦ 1)αύοῃ βοθοίαν Οὐμοῦ, ἁμα ὅο {ῃοβθ 

οὗ 15 τχθυ]ουουβ ἋἸ5610160 Μ,. ΗπβοΙρ, 1 Βᾶνθ αἰνγᾶγα ρίνθῃ 

ΘΔ 6 [Ὁ] αὐδθηθοη, θυ βθη ὕμου ἤᾶνθ ποῦ οοτητηθηᾶρα {ποπὶ- 

Β6Ινοβ ο χΥ̓ ἡυαρτηθηῦ. ΤΠ6 Ἰαὐθοι. βοῆο αν ῬᾺΡΠΙΒηθα τη 1889 ᾽ 

δ οἰαθογαῦθ δχϑιηιηδῦοη οὐ ὕμθ δραπηθηΐβ οομύθι θα ἴῃ 0815 

ἀϊαίοσιθ πα τὰ ὑπο ῬΒΙΪΘΌαΒ, ιῦμ ἃ νιον ὅο τοιμουϊηρ 06 

“0η θαυ 18 ̓̓ Ἰηὐγοά ποθ 6 ὈΥ Ἀπ] Πἰ6]]Π1ρΘηὖ οἵ ΟἸΠοΙοι 5 σΟρΡγ δύβ. 

ΤῊ5. ῬοοΙς τϑϑοῃθα τὴῦ Παημαθ Ῥϑίοσθ 1 πδὰ ἢηιβηθα τὴν οοτ- 

τηρηύατυ. 166 [Ο]]οσσιπρ' οχύταοῦ οἾνοΒ ἃ ἔδυ Ιᾶθὰ οἵἁἨ 105. Β00Ρ6 

Δ 4 τηρϑύμοά :-- 

“ΝΟ ροθῃϊ δῦ τὴ6 Ἰηνθβῦρ Δ 015 οῦ ΘΟΥΥΘΟΌΙΟΠ15 αἰϑρα α  ] Ο τὰ 

αυδβ5 αἸχὶ, τ υῖταῖβ αποα ῬγτῸ ἸΠΘΡΟ1Π8 ΡΟ Πα Πδγη ἀἸΒΒΘυΘ μῚ βαθθϊ- 

1τραξθιῃ δυοίου! σϑάᾷαθυθ τη101 ΘΟΠ ΙρΡῚ, 564 οὕϊδηη απο, Θ΄ ΟἸΩ 65 

ἄο ᾿υ}ὰ5. ΘΘΠΘΙ15. ΘΠ ΘΠ ἀδ ΟΠ 15 ΤΠ α]οᾶτΘ Ῥοβδιηῦ, Θἃ85. ΟΥΛΉΙΡῈΒ 

τὰ Ῥγοβραδασατα ΒΡοτο, ὕαπι ῬἈΠΟΒΟΡ 8 δῦ οαθύθυβ ασδῖη ογδηι- 

τη ὐϊοῖβ. Αὐααθ 1108 ἢ15 1θο 8 οδα 65. ἔΌΤ6 1ῃ ἰδ ἀ8η 415 Ῥ]αὔοΠΙ5 

1 Ἐχρογαῦϊο ἀυρυιηθηξαῦοηπηι οογαὐϊοαγαιη ἴῃ απϊθὰ5 βουῖθαθ ἰαοίλοίζαναηῦ 
τη οᾶϊοβ Ρ]αὔομ!β ἀϊαϊοσοβ, ἀοτγρίασα οὐ ῬὨΠ]ο γα). Ττδ)οοῦ αα ἈΠΘηατα ἃ. ΚοχρπΚ 

ΡΝ 



ῬΒΕΡΑΟΘΕ.. [χὶ 

Βουρῦ8 ΘΟ ΠΗ40, βἰγαα]αὰθ ἴῃ Ἀ18. που] ΘΠ ἸΒΒΊΤαα ΘΧΘΊΉΡ]α Ὑ]ΒΌΤΟΒ, 

ἀηᾶθ ΠΙασϊάο ἀϊβοαδῦ, αὐἱὰ ροβδιὺ οὐὔϊοω οὖ αἀυδηὶ ἰαΐθ ραξθαῦ 675 

Ῥτονίποῖα. οθσα ουαηῦὺ [ογΐαϑθβα αἱ ὨᾺ] αΒΊΠΟαῚ Θυλθ πη ἀδϊομ 68 

ΤΉ] 8. ΟΟΥαβ 6556 ΒΌΒΡιοθηθασ. θα οουΐο 5010 ΟἸΠΘΒ ΓᾺ]Π1 Ἀ556}- 

ΒΌΓΤΟΒ ΠΌ]]Δ5 6856 ῬΟΒθ6 οοσύιοσθβ. Ηδροῦ οπῖτα δοοτγαύιοδ ἀἸΒΒ ΓΘ Πα] 

ταῦϊο τηδὐποπλδύϊοατα ἔσθ Βα θΌΠ1ὑούθτα, οὖ ὑαπύδιη ἀνάγκην ἸορΊΟΔΙΩ 

Β1ῖν 6 αἸδ]θούϊοαμη (510 γϑῃϊῶ γ 6015) τοῦ ΘΟΥΤΙΡ ΘΙ ρθῶ ἀπδθαὰθ ἀἸΒρὰ- 

ὑαῦϊο οογδιββίσηα ρσγαθθαῦ ρυτϊηθηΐδ, δῦ ροθύαπι ΘΠ ἀλη 5 ΠΘ6 6 Χ 

τηϑθύσο αὐἱάθτη ουιἀθηύοστω φρϑύοσθ ροβϑιῦ. ΕἸΘΙῚ θητὰ Ῥούθϑῦ αὖ 

τηθύσασα Ὀ]Ότο5 νόοθϑ δαπηλὑὐϊαῦ, ἈΥΡ Τα ἢ  αὔομθβ ααὔθπμι 11186 ρδ}- 

ὑρὰ5 ὕδτα ἤστηο οὖ τῶῦϊοπἹβ δῦ οσα ϊ]ο]5 νΊ ΠΟ Ὸ]Ο ΘΟΠΠΘΧΙΒ οομδίθηῦ, 

τ θα ἐωη νη υο φιδηθφη6 ἰοοιν7) οσση 7.6 ρμοδϑιέ, αἰΐα, συϑὲ Ἰάθηξ 

δ᾽ βοωη8, οημιθη; ἀνάγκην ἐοζίαΐ.᾽ 

Οἱ σοφυδη. βάϊθιομβ τποσθ γϑοθαῦὺ μη ύα !ΠΠΡΔΌτη 5 ἰαίοϑί, 1 

Κπον πούμιηρ' Ραὺ νυμδῦ ταδῪ 6 ἰθασῦ ἔοσὶ ΟΥομ 5 ““Βοιίτᾶρο 

Ζὰν ἘΤΚΙΔσηρ' 465 Ῥ]αϊοπιβομθη (ὐοΥραβ ",᾿ ΒΊΟΝ γϑϑοῃθα τὴρ 

ἃ ἴδυν ὑσθοῖζθ ἃρΡῸ, ἃπΠα ὙΠΟ 1 βᾶνθ ΟΟΥΒΟΥΙΥ ᾿πβρϑοῖθα, Ἰομρ’ 

ΒουΘΥΟΥ αἰξου {815 ῬΟΟΪΚς νγᾶθ ἴῃ ρειαῦ. ΟἹ ὑμ8 οἱάδθυ βάιθομηβ οὗ 

86 Οοὐρίαβ 1 τηυδὺ ποὺ οχαϊῦ ἤο 5ρθᾷκ σιῦῃ τοϑρθοῦ οὗ ὑμαῦ 

(ΡὈΠΙΒΗΘα τὰ Ὠ15 ΘΑΥΥ τηϑῃ 004) οὗὁἨ δ6 Ἰαΐθ σβῃβθσαθ]6 Ῥυεβι ἀθηῦ 

οἵ Μαραάδίθῃ Οὐ]]ρθ, Οχίοσα, Ὁσ. βουΐῃ. Αδϑῦ δῃὰ Ἡδιπαοιῇ 

μᾶνθ οἵ σοῦγβθ Ῥθθη σομβαϊίοα, ἃμα 1 οδὴ αἰβὸ βρϑὰκ νι ργδῖβα 

Οὗ ἃ ΘΙῪ ἀβο[] οαϊύου ὉγῪ Μίν. οοίβου, [Ὀσιη υ]υ Ῥγοΐθθβου οὗ 

τοῖς ᾿ῃ ὕα] Ο]]6ρο, Ὁ.5.4. 

Τη {86 δῃμπούαθιοηβ, ὨΙΟΝ ἴῃ {π6 τδῖη 616 υυυιϊύΐθη 5ΟΙῈΘ 

ὕθῃ Ὑϑῶιβ ΔἃΡῸ, 1 Ὠᾶγθ οπμαθανουχθα, ἃ8 ἴῃ ὕποβα ἴο ὑμ6 ῬΠΔθάσαβ, 

ἴο 68}1 {μ6 βὐυά ρα αὐξθιύϊομι ὅο {μ6 βυρβύδμποθ ἃ5. νγ6}} δ ὕο {86 

ΟΣ. οἱ ὑμθ ἀϊαίοριθ. Τ1ῃ ἀοϊπῃρ' {Π18 1 πᾶν ἴῃ ΤΏΔΠΥ Οδ868 

γοηθυγρα ἴο ΟΥΔΟΙΖΘ ΤῺ ΔαῦΠοΟΥ ΒΒ ῬΙΌΙΏΙΒΒο5. ΤΏ15, 1 {τυρῦ, 

Πὰ5 Ὀθοπ ἄομα τι οαπμάοαν, ἅμα σι ἀὰα Δ]]ουγᾶμοα ἔν {Π6 

οἰγτουτηβύθηοοβ οὗ ὑμ6 {ϊπ|6ὸ ἃμα 158. οὐ ῬΘΙΒΟμ8] δηἰροραθηΐβ. 

Τὸ 15 οουξαια]ν γα ὑμαῦ ταδὴν οὗ ὅπ δυρατμηθηΐβ ἴῃ ὑΠ15 ΙΔ] οραΘ. 

ὉΤῸ ΤΟ ἸΟΡΊῚΘΆ] ὑμαμ ΟΠ ΠΟΙηρ᾽; δὰὺ 1ὖ 15. 80 ὕσαθ ὑμαῦ 105 

ῬΌ ΘΙΥ δὔμιοαὶ οΟμΟ] ΒΟ ὴΒ. 16 ὯΒ ΒΟΌΠα ἃ5 ὕποΥ ἃ16 ΠΟ0]6 ἃπᾷ 

ο]οναῦπρ. Οἱ 815, ἃβ. οὐ 50 Τυδ}Υ ὑγουκβ οἵὗἨ φιϑῃϊαβ (1 1 τηδὺ Ὀ6 

. 3. Τιοῖρχίον Ταθηον, 1870. 



ΧΗ] ῬΒΕΒΆΘΕ. 

ἈΠ ΟΥγΘα ὑΠ6 αποξεαξ!οη) τὖῦ 15. ὑμ6 “βρισῦ᾽ ὑπαῦ “ ρινϑίῃ 118 -᾿ ΠΟΥ 

15. ἔθ 6 ὁπ οὗ π6 ψο]6 βϑυῖθθ οἵ αἸϑίοριθθ ὑμαῦ ΤηΔῪ ὈΘ -ΠΊΟΙΘ 

Βθ 6] γθοοχητηθηαρα ὕο ῬΘΡΊΠΠΘΙΒ 1π {Π6 βύυαγ οἵ Ῥ]αῦο πα ἢ15 

ῬΒΠ]ΟΒΟΡν. 

ΤῊ6 Τηὐτοάπούοι ρυθῆχϑα ἕο ὑπ Ῥιδίορτιθ ΔΙ πη5. ΟΥΪΥ αὖ 60Ὲ- 

ψΘ Πρ ἃ Οθαν δα οοηηθούθα πούϊομ, [τότ 16 ᾿αΙύοΥ 5 σύμ 1ηρ’- 

Ροιϊμῦ, οἵ 105 ρΘΠΘΙΑΙ αὐ πα ΡατΡοσθ. Αἱ τηῦοῇ τηογθ οἰαθοϊαῦθ 

ΔΠΆΙΥ 515 νγὰθ ΟΥἮ ΘΟΌΤΒΘ. ῬΟΒΒΙΡ]Θ; Ὀαῦ 1ῃ 5010. ΘΟΙΏΡΟΒΙΌΟΠ5 ἐΠ6 ΓΘ 

15. ΔΙ ΤΑΥ͂Β ἃ ἀΔΗΡῈΓ οἵ ὕμ6 αδύμι]ς. οὐδύσιιουῦπηρ' ὑΠπ6 αὐπαάθηὐβ νιθνν, 

ΔΗ τηβκίηρ' τὖ ἀ ΠΟ] ΤῸ Εἴτα “΄ ὅο 566 μ6 ψοοα ἴον ὑμ6 ἰγ665.᾽ 

Τὴ Π6 ὑδχὺ ὑμ6 οὐὔἱύϊοαὶ τϑαᾶον 111] ἀούθοῦ ἃ ἴϑνν οὐὐπορυδρ 108} 

ἸΠΟΟΙΒΙσὕθ 0165, ΔΙΙΒΙΠρ᾽ ΤΠΌτα. ὑἢ6. οΟἸΤουτηβδύδηοθ ὑμαὺ {Π6 5ῃμθοὺβ οἵ 

86 Ζυτνοῖ ὑθχὺ ἔγουη ὑυΒΙοἢ ὑΠπ6886 δι ῥυϊηὐθα νγ6 16 1 ΠΟΙΘΗΠΙΥ 

οογγθούθαά. ΤῆΏθθ6. ΟΥΤΓΟΥΒ. ΟΒΙΘΗΥ οοπριθῦ ἴῃᾳ ὑπ6 σούθηθιοη οὗ {Π6 

τούω βα βουιρύστη γοτθ 1ὖ ουρῦ ἤο ἤᾶνθ ὈθΘη οταιύθα ; δ:πα 1ἢ 

Ο.86 8586 δὖὺ ᾿ἰοαβύ, 1ὴ 105. ΟΥΩΊΒΘΙΟΗ. ΠΘΥΘ τὖῦ οαρῃῦ ο παν Ῥθθῃ 

τοί πθα. Αἰ ρύανου [8086 ψ1Π 6 ἰοαπμα ἴῃ Ὁ. νπὶ οἵ {π6 Τηΐτο- 

ἀπούϊοη, νι θτα “ ΟΔ]1160165 ἢ ΔΡΡΘδΙΒ ἃ5 “ ΟΔ11185.᾽ 

Τ}6 ᾿ιαρτηθηΐβ οἵ οτρίαβ, ρει θα ἴῃ ὑπ6 Αρρϑμᾶϊσχ, βθοιηϑᾶ 

ἩΘΟΘΒΒΔΙΥ 1Π ΟΤΌΘῚ ὅο ΘΏΔΌ]6 {Π6 σὐπαθηῦ ὅο ΤΟΥΤῚ 8. ᾿Ἰπαοροπαθηῦ 

7Τυααρτηρηύ οἵ {πΠ6 οπδιϑοίου. οὗ μ15. νυυυιθπηρβ, πα οἵὁἨ ὑπ6 ἈΠ Π655 

οὗ Ὁπ6 ὑτθαϊχηθηῦ ὑγβιο ὑμ6 οτοαῦ τηθου] δ) ΤΘΟΘΙνΘΘ. 1ἢ 815 

αἸαίορυιθ. ΤᾺΘ οο]]θούιοη νν1}} θ6. θυ ημα 5] Ο]Υ τόσο οουρ]θύθ 

ὑμδῃ ὑμοβ6 οἵ ρυϑνιοῦβ δα το 8. 

ΤΕΈΙΝΙΤΥ ΟΟΥ πα Ὲ, ΟΑΜΒΕΙΡΘΈ, 

Τφοθηλδογ', 1870. 



ἹΝΤ ΟΘΌΟσΤΙΟΝ. 

ΟΕ {86 ρομαΐπο Ῥ]αύομϊο ΤΊ] οσ 5, [16 ταϑ]ουἹυ ἃ06. πϑιηθαᾶ δΙΘΓ 
ΒΟΙῺΘ ΟἿΘ οὗ {π6 ΑἸ ῬΘΥΒΟΙΒ ὙΠῸ ΘΔ ἃ ρατύ ἴπ {86 ἀἸΒοιΒ5Ί0η. 
ϑοτιηθίίσηθ {Π18 αἰβυ πούϊοη 15. Θομ θυ γθα οἱ {86 Ἰη ου]οουύου νγ0 ΘΟ- 
ἐγ θαΐθθ 0μ6 σγϑαίθδὺ οὐ ποχὺ ἴο ϑοογαίθβ {η6 ργϑδίθδί Βῃδγθ ὑονγαγ 8 

{86 οἱ ποϊδαίϊοπ οὐἁ {π6 βυθ)]θοὺ ἀθροΐθα, ἃ5. Τίταδθαβ, ΟΥὐἰὑϊ5, Ῥ- 

- ΤΩ ηΐ4685 ; Βοτηθύϊηθβ ρϑῖη ΟΠ 6 τηοβύ σϑβοϊαύθ οἵ᾽ τηοϑὺ ΦΌΡΥ148018 

ΟΥ̓ ϑοοιαίθθ᾽ ὁρροπθηΐβ, δἃ5. ἴθ ὑπ Ῥγοίαροτδαθ, ῬΏΠ]ΘΡαΒ, ΗἱΡΡΙ85, 
Ἐπαὐγάθυαυβ. Α {μϊτα βοὺ οἱ ἀἰδίοριαθθ ἃτΘ πδιαθᾶ δδθι ῬΘΡΒΟΠΒ 

. ὙγΏ056 ρατὺ ἴῃ {πὸ ἀἰβουββδίοι 18 βυθογαϊπαίθ, θὰ γγο ἄρρθᾶν ἴο μᾶγθ 

Ῥ6θῃ 5ἰπρὶϑᾶ ουδ ἴῃ ἐθϑύπηοην οὗ ἐπ6 τοβρϑοὺ δπᾷ εαϑδοίϊοῃ οὐ ἐπθ 

δαΐμου. βοῇ 15 η6 ῬΒδθᾶο, βιοὶ πΠ6 ΟΒδγγΐᾶθβ, ἃηα ΡΥ ΌῪ {μ6 

, Τιγϑῖβ. Τὸ οδμποῦ 6 βαϊᾷ ὑμῶῦ ἐμ6 Οοτγρίδβ. [8118 Ἰπΐο ΔΩ ΟηΘ 
οὗ [8686 Ὁτϑϑθ οἷδββθβ. ΤῈ6 ραγῦ ΒΊοἢ {π6 στραὺ τη θίουοἴδῃ ὈΘΑΓΒ 
ἴῃ {π6 ἀϊαϊορτιθ ἰἴβ δοταρδγδύν θυ ἱπδρηϊποαπῦ. ἊΑΑ56. {86 τηοβύ Ἃ15- 

ἐϊηρτιίθμθα οὗ [6 δββθυ ]θα στοΟᾺΡ 6 15 πϑύαγ ΠΥ ὑπ ἢτγβύ ορ]ϑού. οὗ 

ϑοογαύθδ᾽ ΘΌΊΟΒΙΟΥ, πα ἔῸΓ ἃν Π116, πούν βίδα ΐῃρ; ὑπ ᾿πυϊπηαύϊοῃ 
δῖνθῃ οὖ {πὸ οοτημηθποθιαθηῦ μοῦ μ6 18 θχῃϑιυβίθα ὈΥ ἃ ῬγΘνΊΟΥΒ 

ἀἰβρίαν, μ6 βθϑίηβ {Ππ| ἀθβύϊηθα ν]ούϊτη οἵ [η6 Ῥ.ΠΟΒΟΡΘΥ᾽Β αἀ]Ἰ] θοῦ! οὶ 
Ῥτονγθθθ. Βυὺ {Πη6 ϑποοιηΐο Ὀθύνθθοη ϑοογωΐθα δηα (ἀουρὶδβ 15 

Ῥαῦ ἃ ὈΓΘΙΤΩΪΠΔΡῪ 5Κίγγαῖβῃ. ΓΘ ὑγιατηρῃ ΟΥ {π6 αθίδαὺ οἵ {π6 
'ΤΑΘΒΙΘΥ 18 Ῥγθυθηίθα Ὀγ {μ6 οἴπήοϊουβ Ζθὰὶ οἵ [18 αἴβοῖρ]θ ῬοΪαΒ ; 
ὙγΏΟΒ6 τοίγθοωῦ ἀρδὶῃ 18 Θον θα ὈΥ ὑπ6 ἱτηρϑύποιυβ δάνϑηοθ οἵ Φῃοῖτ' 

οἰοαποπῦ μα ΤΌ ΟΚ]085 μοϑύ, Νού ΟὨΪ]Υ 18 Π6 ἰᾶῦροῦ ΒΔ] οὗ {Π6 
ἀϊδϊοσαθ ἀδνοίθα ἰο {π6 βίπρ]θ σοπιραὺ Ὀθύνθθῃ ϑοουαίθβ δηα (41110]168, 

Ῥαύ νὨοίμου να τοραγαᾷ {Π6 οοχηραγαίϊγο ἱτηρορίαποθ οὐὗὁἨ {ῃ6 5Ὰ}- 

Ἴθοὐβ ἀϊβουββθᾶ, οὐ 0ηὴ6 ϑᾶγηθδὺύ ίοπθ δββιπιθα δηα τηδ᾽ηΐαϊηθα ἰοὸ 

{86 ομᾶ, νγ 816 ἰ6ϑ4 ἰο οομοῖπαθ ὑμαὺ ἴῃ {815 Ἰαὐίου Ῥουύΐομ Ὑ76 

816 ἴο Ιοοῖκ 9 μ6 πιαΐπ β6ορθ δπᾷ ἰἱπίθησθα γϑϑαϊὺ οὗὁἨ {86 θα 

Αἰβοιββίοη. 

γΟΙ,. 1. ἀν ὦ 



"τ ἹΝΤΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ὅθ ἰβ ἴῃ οἤἴδοῦ {π6 νίϑυγ δἀορίθα Ὁγ {06 Νοο-Ρ]αἰοηϊδὺ ΟἸγπ1- 
Ῥὶοάοχιβ ᾽, ἴΏ {Πη6 ἰαἰτοαποίϊοι. ἐο μῖ5 βοβοίω οπ [Π6 (ἀοΥρίδβ, ὙγΠΟ56 
ΤΠΘΟΓΥ οὗἩ {πμ6 σκοπός, ἃ8. ΒΘ 0815 1{, οὗ {π6 ἀϊδίοριιθ, ὑποιρ ΡοΡμΔΡΒ 

ἱποοιαρίοίθ, 15. Ὑ76}1 ὑοῦ οὗ αὐδθηύίοη. ϑότηθ, βαύῦϑ ὑμὶ5. ῬΒ1ο-. 

ΒΟΡμΘσ, ὑπῖηκ ἐῃδὺ μ6 ρᾷγροβθ οὐ {π6 δυύμου 18 περὶ ῥητορικῆς 

διαλεχθῆναι,:---ἴο ἀϊβοιδ5 ὑπ Ατὺ οΥ' ἘΠοίουϊο,---δηα ΦΠΘΥῪ ΔΟΘΟΓΑΙΪΠΡῚΥ 

Ῥιθῆχ ἴο {π6 ἀϊαϊοσιθ [μ8 σου 561 Τουπᾶ ἴῃ {π6 ΜΏ55., Τοργίας ἢ 
περὶ ῥητορικῆς. Βυΐύ, μΒ6 7050 ΟΌΒΘΡΥ 68, [Π18 γγϑῦθ ἴο οπδγδούθυϊΖθ 
{μ6 “ΟΙ6 ὈΥ ἃ ρατύ, πᾷ ὑπῶῦ ποῦ [Π6 ἸΆΤρο ραγὺ, καὶ γὰρ οὐδὲ πολλοὶ 
εἰσὶν οἱ τοιοῦτοι λόγοι. ΟΥΠΘΥΒ, μΒ6 845, οΘοποϑῖνθ ὑπαῦ εΠιβύϊοθ θᾶ 
Τηὐαβύϊοθ ἔοστα ὑπ6 βαθ]θοὺ οὗ {πη6 αἰδίορσαθ : δὴ ϑοοοσηεῦ ΟΥ̓ ῬΘΡΠΔΡΒ 

{μδη [86 ἔοι ηου, θαὺ 5011], μ6. φῖηκ5, ᾿πϑἀθαυδίθ πα ρᾶῦῦ]. ΜοΟΝ 
1685 οὔπ μΒ6 δᾶπαϊύ {μπ6 δοϑαγα πούϊου Οὐ ὦ {1τἃ οἷθθθ ΟἹ ΘΧΡΟΒΙἑΟΥΒ, 

0 φργυϑύθηα ὑπῶῦ ὑΠ6. οοπίθιαρ]δύϊομ οὗἨὨ {μ6 δημιουργός οΥὁ ΟΥραίοΥ οἵ 
{ῃ6 ὙγοΥ]α, 15. ὑπ6 οὈ]θοῦ ἴο οἢ Ῥ]αΐο νου οομπαποῦ ᾿15 ΤΘϑαθΥ8. 

ΠΡ πούϑ]6 δχρίδηδύϊΐοη (8 ἴαϊτ βρθοίγηθῃ, ὈῪῚ ὑῃθ Ὑγῶγ, οἵ {ῃ6 
τηγϑύϊοδὶ ἰηὐουργυθύθθομβ οὗ ῬΡΥΟΟΙ 8 δηα βουὴθ οὐμϑὺ Ἰαύθν ῬΙαίοπὶβί8) 

ΪΒ Ἰουπαθα, βαὺ8 ΟἸγτρ οάοσβ, οἡ {86 οοηῃδιἀθγαύϊοη ὑμαῦ {μ6 
δημιουργός (1ῦ Ταῦ ὍΘ ῬΥΘΒΏΙΩΘΑ ὉπαθΡ 8. δχοίθυϊο πᾶτλθ Ζθα8) 15 
ἰηὐγοαπορα ἴῃ ὑπ6 ΘΟμοΙ πἀϊηρ πυγύμαβΒ. Ηἰβ οὐσῃ δοοοαηΐ, 10 ΔΡΡΘΕΓΒ 

ἴο τη6, 15 νου γ Οὗ [π6 τϑραυϊοίίομ οἵἩ ΟἸγτρΙ οοσυιΒ Ὁ οοχηραγαύίϊνο" 

Θοοα 56η86 δη4 ᾿ηβσηῦ ᾿αύο 18. ταδβύθι 5 τηθϑηΐηρ, Φαμὲν τοίνυν, ἈΘ 
ΟΌΒΟΓΥΘ5, ὅτι σκοπὸς αὐτῷ περὶ τῶν ἀρχῶν τῶν ἠθικῶν διαλεχθῆναι τῶν 

φερουσῶν ἡμᾶς ἐπὶ τὴν πολιτικὴν εὐδαιμονίαν. ΤΠ αἷπὶ οὐὗἨ {6 
(ΟΥΡΊΔ5 15 ὅο ἀἰβουββ {Π6 δὐβῖοδὶ ῬγΊ ΠΟΙ 165. νυ Ἀῖο ἢ οοπατπιοῦ ἰο ΡΟ 6168] 

γ76}1- Ὀθίηρ. Τὺ ΘΧρΡ] δ, αὖ ἰθαδύ ἰο ἃ ΘΟΠΒΙ ΟΥ̓Δ Ὁ16 οχύθηὐ, [Π6 Ἰαύοσ 
8.5. Ὑὕ611 δ5 70:6 Θδ ] 16 αἀἸΒΟΌΒΒΙΟΙΒ; ὙΏΘΥΘΘΒ, 1 γγθ ὠϑϑατηθ ὑπαύ {πμ6 

ταϑῖπ Θμα οἵ ὑπ ἀϊθίοριαθ 15 ἴο Ὀσΐηρ {π6 οὐ οὐ τηϑίουίο δηαᾶ 108 
ῬΥΟΙΌΒΒΟΥΒ ἰηὖο αἰβογθαϊ, γγχ9 οδ ἢ ΘΒΒΙΡῺ ΠΟ Βαϊποϊοηΐ τηούίνθ ΤῸ {Π6 
πηροχΐδηοθ δβδίρηθα ἴὸ ἃ ομαγδοίθ {κ ΟἿ] Π]1οἷθθ, σὰὸ ἈΘαΡΠΪΥ 
ἀδβρίβθϑ [86 ρχυοίϑββίοῃ οἵ ἃ Βορῖβύ, μα Ἰνωύθβ [η8 βο 0018 ὡπα {πο ὶτ' 

Ροαδμίγυ ; ἃπα ψιο0, ὑποῦρ 6 προ δὲ ϑχοθρύϊοι πὶ ἔγουσ οὗ ἃ 

1 αἴνθῃ ὈΥ Βουΐ,, ὑ. 561 οἵἉ δὶβ οᾶ. Τὴ6 θην ΟὐμαυθηαυΥ 15 Ῥυϊαύθα ἴῃ {}16 
ΒΡ Ιοιηθηῦ ὕο 4[8]}᾿5 Φφῃγάομον, Βα, χὶν., ἔγοτα ἃ ἰλμουῖο ἀπρᾶϊτοα ΜΆ,, ἃ ΘΟΡΥ 
οὗἨ ν"αῦ ὑυοΐθϑβ ὕο θ6 σοη ΘΙ ΡΟΥΆΓΤΥ ποῦθϑ οὐ ὕΠ6 ΟΥᾺ] Ἰθοῦαχθϑ οὐ ὉΠ6 γπδϑύρυ. 

21 βαὺ ““οοτηραγαῦύϊνο "---[ν ΟἸγτΡ. 15 ἃ Νοο- Ρ]αδομπῖϑῦ, ἀπᾷ τορϑαὺβ Ὠιθ ἢ ΟΥ̓ Π6 
ΠΟΏΒΟΙἘΘ ΟΥ̓ Ὧϊ5 ργράρορθβουβ Βαῦ ὑη6 αγθο]τθ, ονϑὰ ἴὰ ὑμοῖν ἄθο] 6, νου θχοϑ]θηῦ 
ἰἸηὐουρτθύουθ. ΤῺΘ ΘΟΥ ἸΘα ΑΥΊΟ5. Οὐ ΘΙΧΆΡ]1ΟΙὰ5. οα Αὐϊβύοῦθ ἃγ6, τυῖῦ ὑπ βηρία 
ὀχοθρύϊου οὗ ὕποβ8 οὐ ΑἸοχαπμᾶθ, ὕπ6 Ὀθϑῦ ὀνϑὰὺ τυιθῦθι ; ἀμ Π6 νγαβ ἃ τηθιη 6. οὗ [6 
Ν,6ο- Ρ]αξομῖο Ὀγου μου ποοά, οα βοτὰ «Φ ϑύϊηϊδη μ᾽] αηὐοα ἢϊ5 αὐτηθα μ66]. Ῥυοοὶαβ νᾶ 
ὈΣ παῦατβ ἃ “ ὑγΘα]ς ν 6886] :᾿ Ὀαῦ δνθὰ ἴῃ ΐπὶ ἐγθαΒα 6 ΤΊΔῪ ΟΟΟΑΒΙΟΠΆΠΥ Ὀ6 Τοππᾶ. 

3 Ῥ, 4, οἅ. “4η. πολιτικός 18 ΟἹ ἀϑοὰ ὉΥ ὕπ6 Ἰαύϑυ Ῥ] αὐομ βύθ νου οὔποτ 
ἩνῦΊῦ 15 νου] ἤν ΡΥ ουγοα ἤθικός. Τῃ 5001} Ῥαββαρθδ 1ὖ 15 864 ἴῃ ἃ 56Π11-Ἰη γ 5168] 
5686, 0 ἀοπούο ὑη6 γϑϊδύϊοη οἵ ὑπ ῬὨἸ]ΟβοροΣ ἔο Π15 ὕγαθ οοαπῦνυ, ὑπ πόλις ἐν 
οὐρανῷ ἀνακειμένη ΟΥ̓ ΜΜὨΙΟμ Ῥ]αΐο Ξ.Ὀ]1 ον ΒΡΘΔΚΒ 1π ὕΠ6 πἰμῃ ῬοΟΙ οὗἁ ἔ]ὸ ᾿ 
Βρυθ]ο (92 8). 



ΤΝΤΕΟΠΠΟΤΙΟΝ. τ 

ΡΟ Βα δῃᾶᾷ ὈυΠΠηὺ ταδῃ οὗ {π6 γοῦν] 1{κ (ἀουρῖδβ ἡ, σου ῥτο- 
ῬΔΌΪΥ τορᾶρᾷ ἐμ ἔγιρια ρϑάδηύγιθθ οὐ Ἠ18Β αἴβοῖρὶθ Ῥοὶὰβ τὶ 8 
οοῃίθιηρῦ ἃ8. ἈΘΑΓΟΥ ἃ8 {π6 δαύμου οὗἩ ὑπ6 ῬΏΔΘαΡαΒ οου]α ἰτηβ6 1 μὰν 
ἀοβίυοα. ἩΗδά Ῥ]αἴο βου ϊουβυ μαι ουχοᾶ {86 ἱπίθηύίοη οἵ ἀθβίτογίῃρ 
186 τοραίαύίοη οὗ (ουρίαβ, μϑῦμ ον 85. ἃ μι η κοῦ Οὐ ἃ Βρθδῖκθυ, 1 
Ὑγοῦ α μὰνϑ οοδὲ αἴτη 110{16 σοῦ ]6 ἰο ρΡαὺ νγογβ ᾿ῃὐο 15 του Ῥ᾽ ΒΙΘἢ 

ψγου ἃ μῶνθ βθϑθιηθα ἰὸ ὨΪ8 γϑϑᾶουθ βυηοϊθηῦ ἔου θυῦπθυ θαυ ΡΟΒΘ ὅ. 
Ηδᾷ μ νυ ]ϑῃβά, [ὉΣ ἰπϑίϑημοθ, ἴο ᾿τρϑ]}" 818 ἀἰϊα]θούοα) τοραύδιοι, 

γγμαῦ οχρθαϊθηΐ τοῦθ ορυίουβ ὑμδη ἰο Ἰοθϑα {η6 σϑίθγυδη βρθουϊδίου ἰηὔο 

ὦ ἀἰβοιβδίοῃ οα {π6 μὴ ὄν οΥ “ποῃ-Θχ᾽βύθην,᾽ ὑπ 6 {1016 οὗὁἨ ὦ τηϑίδρῃυβὶ- 

ὁ] νοῦ οἵ αονρίαβ, οὗ πίοι Αὐαἰβύου!θ οὐ μἷβ δριξουλδύοι" μὰ8 ρίνϑη 
118. ἃ ΘΔΡΘΙᾺ] ΦηΘΙΎ 815; Τραρτηθηΐβ οὐ ὙΠ] ἢ ὑνουῖκ, ἃ ρσοοα α68] οαγιοῶ- 

ἐατοα [Ὁ 15 ὑγαθ, ἃγθ ραγδᾶθα τὶ το ΘΟΙΡ]ΔΟΘΠΟΥ ὈΥ (ἀοΥρ δ5᾽Β 
Ῥὰρὶ! Τὰ γάθηητιβ ἴθ {86 ἀἰδϊοραθ συ οἢ Ῥθαῦβ ὑπ 6 Ὥδῖὴθ οἵ {Π18 
Ἰαύίου. δορῃϊδὺ, Οὐ 1 πὶ σῃϑύουϊοδὶ βσοθβϑ δα χουβϑα ὑπαὺ βρὶγιῦ οἵ 

Θηγίοτβ Θι α]δύϊοη. υγιτἢ ὑγίοῃ, δοοογάϊηρ ἐοὸ Αὐμθηδθιβ δηα οΟὔΠΟΥΡ, 
Ῥ]αΐο τνγὰβ 50 βίγοῃρ!Υ ἱταρθαθα, τυ μδῦ νγῶβ Θαβῖθ μὴ ο μανθ ραΐ ἰῃἴο 
15 σαοα ἢ δ ἐπίδειξις οὗ “ Ῥδμθρυνῖοαὶ ογαύϊοη, [81] οἵ Ῥοϊπε]9855 δπύϊ- 
{Πμ6565 δηᾷ οὐ ὐουϊηρ υἱΒ ταθγϑύγϊοίοιιθ. οὐπδιηθηῦ, {{| ὑπο ΠΤ μποιΒ 

ἘΛΠΘΤΑΙ Οταίΐοη Ὑγῖοἢ 18 οοπμαἀθιημθα Ὀγ ὑμ6 νθῪ ϑομο]αθῦ γγ7Ο 
απούθδ 10, 85. ““Θηπποϊαςϊ ρ' ΒΌ ΡΟ ΠΟΙ] {που ρ ὐβ ̓ ὰ ροτάροιιβ πα βθ]64 
ῬΒγαβοῖ ἢ Ταῦ ῬΙαΐο νγὰβ ποὺ δἵγαϊα ἰο ἰθὺ ἢ18. ϑορῃιβίβ {6}1 {μἷτ' 
οὐ (αῖ6 ἴῃ ἐποὶν ομοϊοθβδ ΘΠ ΠΟΥ, 18 οἰθᾶν Πόσα [Π6 ἰπϑέδμοοθϑ οὐ {Π6 

ἐπίδειξις ἀρ! νογθα Ὁ Ῥτοίαρογαβ ἴῃ {μ6 ἀϊδίοριιθ 50 παιηθα (ρ. 820), 
δα οὗὁἨ {Π6 δρὶβύ]6, δϑβυγθαϊν ἃ ρσϑηυΐηθ ὑγουὶς οὗ Τυγβίαβ,  ΒΙΟᾺ 18 
Το δα οἱοὰᾷ ἴῃ πὸ Ῥῃδθᾶναβ. ΤΠ ἀἰβοοῦγβο οὗ Ῥγοίαρογαβ ταϑϑὺβ 10 ἢ 

{Π6 ἀπαυδ ῆρθα ἀρργορϑίϊοι οὗ δὴ θιηϊπθηῦ τηοᾶθιη ϊδίουίϑη, δ ηα 15 
ααἰύθ ἃ5 τουδὶ ἴῃ 15. ἑθπᾶάθηου, δα αὖ ἰθαδῦ 88 οἱθρϑηῦ ἴῃ βύγ]6 88 
ΔΗΥ οὗ {μ6 ρο !βμθα ρ]αυπαθ85. οὐ “86 ϑβύϊχωηδ!θ Ἰβοοναύθβ." ΥὙγ8 
68}, ονγϑνϑι,, πούῃῖηρ οὗ {πὶ5 Κἰπα ἤοτη (ἀουραβ, ἃηα ἃ 1 το ρπδγα. 

4 866 ΠὨ΄οί, ὃ χὶϊ. ὅ8, τῷ ξενίζοντι τῆς λέξεως ἐξέπληξε τοὺς ᾿Αθηναίου 
φυεῖς καὶ φιλολόγους. ιοάογυϑβ ΠΘΥΘ ΤΘΙΘΥΒ ὕο ὑπ 6 ἢτγβὺ ν]βιῦ οὗ ἀούρίαβ ὑι 
Β.Ο. 427, ἃ5. οὴ6 οὗ ὑμο6 Ἰμϑοιῦπη6 ΘΙΛΌΑΒΒΥ, ὙΒΙΟΘΙ 15 γηθῃὐϊομθα 8180 Ὀγ Πα: 
ὉΒοαρΡ 6 ββϑὴβ ὕο βᾶνθ οοηβιἀογθα 10 Ὀθηθαῦμ ὑΠ6 αἱρηῖῦν οὗὨ ᾿ΙΒΌΟΥΥ ὕο τὰ 
{Π|0 Δδμ168 ΟΥ̓ [86 ῬΘΥΒΟΩΒ ὙΠῸ ΘΟ ροβθαᾶ 10. ΟἸγταρ., ΠΟ Ῥορθαῦβ᾽ 6 δόοου. 
Ῥιοάογυβ, αἀ 5, ου νμαῦ Δα μου  υ νγο ποῖ ποῦ, εἶχε δὲ μετ᾽ αὐτοῦ πῶλον. ἃ 
[Π6 Ῥτδβθηῦ ἱηξουνίονν 15 Βα ρροβϑᾷ ὕο ὕαϊκθ ῬΙδο6 Τ ΟΥΘ ὕμπαιι ὑννθαῦν γα 8 ἰαίου. ἥ 

5.Απ οὔμῖοαὶ ἄορταα οὗ ἀονρίδβ, Ὑν 1 ἢ 15 τη ]οη θα ποῦ ν᾽ ̓ ποαὖ τοβρϑοῦ ὉῪ Αὐΐβ- 
ὑοῦϊο, 15 οὐἰὑϊοα]ν Βαπα]οα πὶ ὑμ6 Μόποι (71 Ἑ 564.), Ὀαῦ ἴῃ ὉΠπὶ8 ἀἸδ]ορτιθ ΠΟ Β, ΠΑ 1] 81’ 
ΟΡ᾿πίοη 15 αὐὐγϊδαϊοα ὕο Εἷγμὰ, 86 το] ὨΘυ68165 τοβαύρα Ὀδὶπρ᾽ Πο56 οἵ ῬΟ]ὰΒ δᾶ 
οὗ Ο}}110168. ἤ 

6. Ομ ἩογτλορΘμ68, 566 ὥὅρθῃρε!, Αὐϑῦ. δευῖρυῦ. ΡὈ. 78, 79, 80. 
7 σεμνὰς γὰρ ἐνταῦθα συμφορήσας λέξεις ὁ Γοργίας ἐννοίας ἐπιπολαιοτέρας 

ὑπεξαγγέλλει, τοῖς τε παρίσοις καὶ ὁμοιοτελεύτοις καὶ ὁμοιοκατάρκτοις καλλωπί- 
ζων δι’ ὅλου προσκόρως τὸν λόγον. ““Θιοκοηϊηρ' 15. Τ δου 8. τυ ὕπ6 Ἰαν 8 ἢ ἀπ 
οοὨ τι θα 56, Οὗ οὐ παγτηθιθα! ἤρσυγοθ οὗ Βρθθο, νι οἶαυδοϑ οὗ ΘΧΔΟΟΪΥ [Π6 Βδυὴ6 
Ἰοαρίῃ, δηα βθῃίθηοθβ  ΠΙΘἢ στρ γγὴθ αὖ ὉΠ6 ομᾶ οὐ αὖ ὑμ6 Ῥορὶπηΐηρ. ΤῊΪΒ ΒΡΘΘΟῊ, 
ΟΣ ΝΠΑῦ τουιδῖῃβ ΟΡ ἰῦ, ψ11 6 ἔοαμᾷ πὶ ὕπ6 Αρρϑμάϊχ. 

ὃ ὦ 



ἵν ἹΝΤ ΒΟΟΌΟΤΙΟΝ. 

ἀραίηβ ροββίθ!θ ἀἰβαρροϊπίμαθηΐ, νγο ΔΙῸ Ὑὑγαχηθα ἂὺ ὑπ οαὐδοῦ οὐ {9 

ἀϊαϊοραθ, ἐμπαῦ [Π6 οὐδοῦ μῶβ Ιλ αΥ ρῬογογο θα, ἃπα ὑμᾶὺ γγ79 816 ἴο 

Θχρθοῦ πὸ βθοοπᾷ αἰ βρίδυ ἔγοια [π6 θα παιιβύθα βρῇ γ βίο] ῬουγθῦΒ οὐ ὑπ 

ΠΟΥ ΘΙ ΘΙ βίαύθδταδη ἢ. πα ἴῃ ὑχαίῃ, 1Γ το οχϑύλῖπθ ΟΥΘΙΌΠΥ 

{πα ρᾶτῦ οὗ ὑπ αἰδίορστθ ἴῃ τυ ΐοἢ ΟΟΥρδθ ὑακ 95 ἃ ραν, δηα 186 ἔδνν 

τηοϊάθηαὶ τϑυλδικβ ρα ἰπύο ἰδ τηοαῦδ 'ἰπ {Ππ6 ΘΟΌ 89 οὐὁἨ {Π6 ὁοπγου- 

βαὐΐοι τι ῬοΟΙα5 πᾶ ΟἍΠΠ101685, νγ οαπποὺ Ραὺ 86] {π6 7αβύϊοθ οἱ 

Με. τοῖο ορβογναθίου ἐμοῦ ὑπ ἐγθαϊτηθηῦ μ6 γϑοθῖνθβ ἴῃ [15 

ϊαϊορτιθ 15. τϑβρθοῦα] σαῦμϑν ὑμ8 ΘοΟη πη θ 08. Τύ 15. ὕτπιθ Π6 15 

ξογοϑᾶ ἰπΐο οογίαϊη δαταϊβδίοηβ ποὺ ἔϑνοῦγ 16 ἴο ὑπ6 αὐῦ Π6 ῬΓΟἕΘΘΒ685 ; 

ἐγ δἷϑὸο ὑπαῦ μ6 βῇονγβ εἰτηβϑὶ πὸ δάθρὺ ἴπ {86 δῦ οἵ ἀθβηϊίοη. 

ΤῊΐ5 αὐ, οα ΜΏΪΟΝ ΟὙΘΟΙς ῬΠΙ]ΟΒΟΡΙΟΥΒ ΙΔΥ 80 τῇπομ βύγθϑθ, [δ 

τηθηὐοηθα ἃ5. ομθ οὗ (ὴ9 ὕνγο ρῃ]οβορ μοὶ ἰηνθηύίομθ οὗ ὑγΒ] 0} 

Θοογαύαβ τννὰβ ὑπ6 ἀπαἰδριυύθα δαύμον. Τύῦ 15 ποὺ Π|Κ6]ν ὑπαῦ Βορθοοΐθβ 

ὑγουἹα μᾶνα ἀθῆμθα Ῥορθίσυ Ὀϑίίου. ὑπδη (ἀοτρίαβ ἀθῆπθβ ᾿Ππϑίογιοϑ: 

δα τγο Κποὺν ἔτοσα ΧΘΠΟΡΏΟΩ ΠΟΥ ροοῦ ἃ ἤρατο ῬΘΡΊΟΪΘ5 ταδαθ ὑνΏΘἢ 

Ηΐβ ᾿στϑυουθαὺ νγαγα ΑἸΟΙ δΙΔ 4 95, ἔρθθῃ ἤρθη ἃ διατριβή νι ἢ Θοογαίοβ', 

᾿τιροτίαπθα Εἶτα ῸΓ ὃ δοογαύϊο ἀοβπϊοπ οἵ Τῶνγ. Οἱ {Π6 ψΠΟ]6, 1 

ΌΥ ΔΩ ῬΘΥνΘΥ86 ἔουύαπϑ {815 ἀϊδίοριιθ μδα Ῥθθὴ Ἰοβύ, αμᾶὰ {Π6 ὑγου 8 

οὗ Θονρίαβ Βαά οούὴθ ἄονγα 0 8. Θηξγ6, ὑΠ6᾽᾽6. ἰ5. γϑᾶβοῃ ἰὸ οι! 
Ὑν μοῖμου ἷἰβ τοραίϊαύίομ ὑοῦ ἤδνθ βίοοά 80 ΠΙρἢ ὃβ 1Ὁ ἄοθθ δῇ 
ΡΓθθϑηύ. ᾿Ηοννθνοῖ {8185 ΤῚ Ὀ6, Θμουρ ἢ Πᾶ5 ῬΘΘη β8ϊα ἰο βῃον ὑμαῦ 

486 ΟοΥρίαβ ἰβΒ ποὺ ἃ ἀϊγθοῦ αὐΐδοῖς ἀροῖ {π6 συθαῦ Βμϑίου οἵ" ἰδ 

ΟΡ ΠΙΟΗΒ : ἃπα 1Ὁ 15 501} τότ ϑυϊαθηὺ ὑμδῦ 1Ὁ 15. ποῦ, Π{|π ἐῃ 6 ῬΏΔΘαΙ 5, 
ὦ ΟΥ(16ῳ] ὑγοαύβθ οὐ ἢ 6 Ατὺ΄ὸ οἵ ϑίουτιο. ΗΓ, 88 ἴῃ ὑπαύ ἀἰδίορτιθ, 

ῬΙαΐο τϑοορηῖΖθβ, 1 πααδὺ 06 σταπίρα, {π6 αἰδυϊπούΐοη θθύνγθθῃ ἃ ἴϑ]θο 

τ ϑίοῦῖο δηα ὃ ἐγ : Ὀαύ 818 ΘΣΡΟΒΌΓΡΘ οὗ {π6 ἔουπιοὺ, ἱπβέθο οἵ Βϑίῃρ; 

τϑαβομϑα ουὖοη βουπηᾶ βύμϑυϊο δηα Ῥϑυο!ο]ορ οα] ὈΥΪ ποῖ Ρ]65, ἃ ἴῃ {86 
ῬΒαθατιβ, 15 οοηα πούθα 1 ἃ Βρίτἰῦ οἵἁ Το ΚΟΥ Ὺ ϑηα οδΡριοαύαγθ, 5Κ1ΠΠ 1} 
οονουρᾷ ὈῪ ἃ βῇον οἵ ἀϊαϊθούϊοδὶ ργθοίβιίοα, Η6 ἰγθωΐβ ΕΠ μϑύουτο ἴῃ ἐπ 

(ἢ. ὃ5. 6 ὑγθαΐβ " οριβύϊο᾽ ἴῃ {π6 Βορῃὶδῦ: πα βίοορϑ, 

ΠΥ οὐ ποῦ, ἠο 6 αὐὔίϊποθ οὗ ρυνψήηρ {Π6 ἀριβθ οἵ ἃ δίηρ 
α86. Βμύ ψβδίθνου 105. ῬΒ1]ΟΒΟΡΪοα] ναΐαθ, {Π185 ρασὺ οὐ {Π6 

βου μὰ 5 ποῦ ΟὨ]ΥῪ ἃ ΒΡ ἀταγλαίίο ῥΤΟρυὶ θυ, θπὺ 1Θθα 85, ἃ 5 ᾿γ9 

8 ἤδη γηράσκοντος, ΘΟΟΟΥΙΏρ ὕο ῬὨϊΠοσύγαῦαβ, ρ. 498, ἴῃ Β.0. 427, θη 6 ἢγβῦ 
σθταο ἤο ΑὔΠΘΗΒ 8.5 ελ θ ββαᾶου ἔροτα ΤΠ ΘΟ ὕ]ὩΣ ; λα ὑΠΘΥΘΕΟΥΘ ἃ ὙΟΙΥ͂ ΟἹα ταδὰ αὖ ὑπο 
Ῥουϊοα ἤθη ὑΠ6 σον θυβαύιοιι 18 Βαρροϑθθα ὕο 6 Π6]4, νἱΖ, αὖ οὐ ἀροαῦ 8.0. 405; 1 
νγὸ δαορὺ ὕϊιθ βύγϊοῦ νῖϑνν οἵ ὑπ Ῥ᾽αύομῖο ΘΠΥΌΠΟΙορῪ δἀνοοαύοα ὉΥ Μτυ, Οὐρθ ἴῃ 
ἃ ποῦθ οἢ Ῥ. 40 οἵ ἰ5 ΤΥ Δ; Β]φίοι. 

9. (οἴήρατο Ῥῃδρᾶν, 269 8, οὐ χρὴ χαλεπαίνειν εἴ τινες μὴ ἐπιστάμενοι διαλέγεσθαι 
ἀδύνατοι ἐγένοντο ὁρίσασθαι τί ποτ’ ἔστι ῥητορική, κιτιλ. ΤῊϊ5 γολᾶϑ 1Πτ ἃ ροοὔῦ- 
Βαμα ΔΡΟΪΟΟῪ [ὍΣ ραϑῦὺ βθυθυῦϊθϑ; ΟΥ̓ΪΪΚΘ ἃ οααύίϊοη ὕο ὑπη6 τϑαᾶθυ ἡοῦ ἴὸ 
οχαρρογαῦθ [86 1ηὐο]]οοὔτπα] ἀο οἰ μοἱθ5 οὗ ὑη6 Κορ) ἰδῦβ ἀπ ΒΟ ον ἸοΔ ἢ5 γν Π0 βασοῦχη Ὁ 
ο ὕμο αἰδιθούοαὶ 5111} οἵ Ββοογαῦοβ, ἃ5. Π6 υγουυΐοβ θυα υυῦἢι Πα αἰγ165 ἰηῦο 086 τί 
ἐστι οὗ 1:6 τῖὰ δου ΟἹ. νν ἈΪΟῚ ὕμΘΥ ἀἰβοοῦυθ6 οὐ ὑπο ατῦβ δῃηᾷ βοϊθῃοθβ ὕῃΠ6Υ ὈΓΟ 658. 

1 ΜρΙΏΟΥΔΌ. 1. 2. 40. 



ἹΝΤ ΒΟΘΌΟΈΙΟΝ. Υ 

ἢ 566, ὉῪ ἂμ ΘΆΒΥ δηα παύσταὶ! Βθαῦθποθ ὧὸ {1μ6 Ἰαΐθι' ἃ πα ΤλΟΓΘ 

γυξαηῦ αἰἸΒΟΙΒΒΙΟΠΒ. 
ἢ {μ6 βϑοομῃᾶ Αοὐ", 8ο ἴο βρϑᾶκ, οὗ {μ6 Θουρίδβ, {μ6 ραγὺ οὗ 

οπαθῃηΐύ 15. ἀπᾶουίαϊκθη ὈῪ Ῥοϊαβ. Οὗ {μῖβ8 Ἀμοίου γα παν Ὀαύ 
Ὁ Πα ΒοδητΥ ποίϊοθθ, ὙΥμαῦ [1016 τσ πον ἰθδα8. ἃ5. ἴο Φμῖηκ 

υ ὮΘ ψγ͵ὰΒ ΠῸ πηῇύ βαθ)θοῦ ἔθ [πΠ6 βχϑγοῖβθ οἵ ῬΊδαίο᾽β θουηΐο 
ΟΥΘΙΒ : 8δη6 1 [η6 Το ΓΚ αὐ ]ραίθα ο οΥρῖαβ ὈῪ Αὐμοπδθαβ, ὡς 
καλῶς οἷδε Πλάτων ἰαμβίζειν (νοῦ ἃ ταδϑίθυ ἴῃ {Π6 αὖ οὗὨἨ ἸδταροΟΟΠ Πρ; 
45 ῬΙ]αΐο 1), νγὰβ θυϑὶ τηϑᾶθ, 1 18. οϑυ δ! Ὡ]Ὺ ἸηΟγ6 ΟΠαιϑούθυ βύϊο οἱ (Π]18 
ΒΘΟΟΠα ροχυύοη οὗ ὑπ6 ἀϊδίοριιθ ἐμ οὗὨἨ {πΠ6 ἢγβύ. Οὐογρίδβ Ὠϊτηβο] 

-οοα]α πού μῶν ἀθβιγθα ἃ Ὀϑύζου [01] ἴο βθὺ οἱ δ15 ὑ]θαὺβ δηα ΟΠ γϑοίου, 

ἴδῃ. ὑπαύ ν᾽ Ἀ1ΟῊ 15 Δ ογἀθα θῪ π6 ρύθϑθηοθ οἵ ᾿ιῖ85. {810} Ἀτα ]18. 
ΤᾺΘ 7ᾳνθη1]6 ἀυάοαῦ οὗ ῬΟ] 5 ΔΡΡΘαγΒ ἴο πᾶν δὐϊγωοίθα {π 6 ποίϊοθ - 
ΟΥ οὐὔμοῦβ βθβίᾶθ ϑοογδαύθβ; [ὉΓ αΑὐ᾿βύου!θ ἡ, ἴῃ Θηυτ θυ ηρ ὙΦΡΙΟΙΙΒ 

ὈαΠηΪηρ' δοοιιβαύίοῃβ Ὀγουρ ὐ ἀραΐϊπδῦ ῬΡΘΥΒΟΩΒ ῆὴο δα Π6 τηϊβ! συ ἢ 68 

ἴο θῶ" ΠϑΙΏΘΘ. ΒΒΟΘΡΟΙ6 οὗ {15 βρϑοῖθβ οὗ υυῖδ, σομάθβοθῃαβ ἴο 
τηθηὐο ΟΠ6 οὗ ψΒΙΟΒ ῬΟΪὰΒ νγὰβ π6 βυρ]θού. Ηΐβ ““οο] 015} ἢ 

ὈστλΟΌΣ Ὀθύγαυβ Ὠἰτα ᾿ηὔο Τὴν τηϊβϑυθηΐασθβ ἴῃ ἴΠ6 οουγδθ οἵ {Π6 
᾿βοῦββίοθ. ἀὐ {ῃη6 ουαὐδού ΠὶΒ ᾿παϊδογσθοῦ Ζθ8] ῬΙΌσΟΚοα ἃ τηοϑῦ 

ΟἰΒρδυαρίηρ' ἀοϑουιρύϊοη οὗ [Π6 ἃῇῦ ἴῃ υγβῖοὴ Π6 ρ]ουῖθα, Τὐμϑίοσιο, μΘ 
18 ἸὨΪΟΙΙΗΘΩ͂, ἰ8Β. πὸ τύ, θα ἐπ. οοππίογ οὶ οὐ δῃ αὐ. Τῇο βθϑῖκβ ποί 
αοοα θαΐ ῬΙΘαΒαΓΘ: Παὐίουϊπρ' ὑΠ6 τηθηΐδ! 88. {π6 οοῃθούίοπου δέξο β 
ἴδ ὉΟΘΙΙΥ Ῥαϊδῖθ. 10 τϑοκβ πὸ τροῖο οὐ ἐπθ θα οὗ {π6 βοὰ] ἰὸ 
ὙΥΒΙΟΙΝ Ὁ ΒΘΥΥΘΒ ἊΡ ἰζ8. ΒΙρὮΙΥ βανουτϑά ΘΟΙαροΒἰἐἰ 8, ὑπ {Π6 φοοὶς 
1β του ]οα ὈΥ {μ6 νἱβίοι οὗ ἐμ ἄΥΒΡΘΡΒΥ οὐ ροᾶαρτα ψΗΪΘᾺ ἴατκ 
᾿Ῥθαθαύι μἷβ θονθῦβι Βοίῃ ΑἸκο Βᾶνθ αὐίαῖπθα {Πρ} οἰ] θοῦ, 50 Ἰοῃρ; 
88 δ 6 ἰαδξδ δὲ ἐπ6 Θομβυσηον 15 στο ῆοά. 
“ΤῊ βογοδϑιὴ πη] 164 ἴῃ {818 σου ρα Βοῃ τνὰ8 δ] α]αὐθα ο ἑοι ἢ 

Ῥο]ὰβ 'ἰπ ἃ ἰθπᾶθν ρᾶῦύ. ἫἯδθ δά Βϊμλ5616 οοτηροβθα ἃ ὙγΟΥΚ Οἢ 
ἡἰραξουῖς,. Ὁ ἩΣ  κο ον ΤΡ Ἄδαν! το 1. Τὸ {μαῦ ψψουῖς μα μοᾶ ἡ 

ἘΠ 5 προ ον σον ἐξ ἜΑΣΣἢ ἐ1]0, ΤΡ ἐογῚ. 88 

-“ 



γἱ ἹΝΤΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

τηϊρῃς 6. Απὰ 88 τέχνη τηϑθδῃηὺ Ἐμποίοτίο, 80 τεχνογράφος ΤηΘ68} 
τη ϑίογϊοαὶ ὑθθομοσ, ΟΥ̓́ {πὶθ τέχνη οἵ Ῥοῖιθ, ὑβϑῦθ οἂῃμ Ὀ6 
ἀουδύ, δ5. ἱπάθοα {ῃ6 ϑομο]αβύ ὃ στο]αίθϑ, ὑποὺ Ῥ]αύο μὰ8. Ῥσθβοῦνι 

ΟΠαυϑοίθυ βθϊο ἔγαστηθηῦ (ΡΟ ΒΔ Ρ5. {86 1μ1{18] βθαΐθηθ6) ἴῃ {Π6 ΟΡ8 

5666 οἵ {μ15 ΤΙδίοριθ 7. 
- ΤΉ. βᾶτηθ ἐγθαύβθ 18. ὑπ6 βιρήθουῦ οὗ ὃ Ῥαῃίθυϊηρ πούϊοθ ἸΏ ὦ, 

ῬΒδοάσιβ, Ρ. 267, ΒΥ Θ ῬΟΪῈΒ 15 τ ἀἸοα] θα ἴοι" ραγδαάϊπρ' οογίαϊπ ΠΟΥ Ε 

ζθιταβ ΟΥ̓ τ, αἰ Ρ]αϑ!οΙΟΡΎ, σ᾽ Πουλο] συ, Θ᾽ ΘοποΙορΎ, πα οσογίϑϊ ἢ Οὐ ΠΘΡΒ 
πού βρϑοϊῆϑα, νυν ῃῖοῃ μ6 θουσουγθα ἔγοτα ἃ Ὀγούμθι τμϑίουϊ θη 1 ἰογτα- 
Πἶὰβ “(ὁ Π6ΙΡ ἴπ {μ6 οομπδίγποίίοη οὗ δὴ οἱθρδηύ βίγἱθ ᾿᾿ (ὀνομάτων 
Λικυμνίων ἃ ἐκείνῳ ἐδωρήσατο πρὸς ποίησιν εὐεπείας). ῬΟΙΪα 5" Ὑνεβ ὈΥ ΠΟ 

τη (ῃ6 θαυ ]οϑὺ οἵ ὑπ6 τεχνογράφοι---6 δ Ὀθθὴὰ Ῥγθοθαθα ὈΥῪ 

ΟὐΥὰχ δηα ΤΊβίαβ μα ῬΓΟΌΔΌΪΥ ὈΥ οὔμοιβ. ἊἈἂἃΑἈβ Ῥοϊὰβ δα [15 θΟΟΚ 
Βᾶγὸ οί ρου βηθα, πα ἃ8 πὸ ρίθα ἴῃ {ποῦ ἔϑνουν ἢ85 θ6θὴ θηίθγθο 

ὈΥ ΔΩΥ͂ δηοίθηῦ οἱ᾽ το 61 Ὡρο]ορ]ϑὺ οὗ ἄθρει θα ομαυ]αΐδηϊβια, Ὡς 
στοαῦ 1] αβύϊοθ Ὑ01}} ῬΥΟΡΘΌΪνΥ 6 ἀοη6 ἴο Ε1Β ΤΠΘΙΠΟΤῪ 1 τνο δοοθρῦ ἃ 

ΒΌΪΠ ΟΊ ΤΥ {1 1ἃ] {86 οθυύδιη!Υ [1{8-11|κ6 ρογύγαιυ νι νοι ῬΙ]αΐο 
Πῶ5 Ῥγθδθηΐθα τπι8, δη4, δβϑαμηρ ὑπαὺ ἢ νγὰβ ἃ Παρ μα μα ἃ οοΧ- 
ΘΟΙΑ, ΓΟΒΙΡ ΟΌΥΒΘΙγΘ5. υυιποσύ ταϊβρινίηρ (ο ὑΠ6 διηπβοιηθηύ τ]ὰ 
Ηἷβ τδϑάροῖυ ργοοθθαϊηρβ γα ἰπίοπαρα, ἰο δῆογᾷ, ΥὙ76 μανϑ ἱπάόξ. 
[Π6 1655 οοτηραπούίϊοη. οἢ {Π18 Πθϑάᾶ, ἃ5 ῬΟΪὰΒ. Εἰταβ6] " 15. ἐπουοῦρὮ!Υ 
τη Ύγα 6 οὐ δοογαύθθ᾽ βαῦσθ Ἐυθὴ ΒΘ ἰπίονιηθα (Ρ. 468) ὑπαύ 
Ῥθίοιϊο 18 86 σοπηΐογίθιῦ οἵ ἃ ὈτθμΟἢ οὐἁἩ {1Π|6 αὐὸ Ῥοιϊο," Π6 

6 φασὶ μὴ ἐξ αὐτοσχεδίου τὸν Πῶλον ταῦτα εἰπεῖν, προσυγγραψάμενον δέ. 
7 Ῥ, 449, πολλαὶ τέχναι ἐν ἀνθρώποις εἰσὶν ἐκ τῶν ἐμπειριῶν ἐμπείρως εὑρημέ- 

ναι" ἐμπειρία μὲν γὰρ ποιεῖ τὸν αἰῶνα ἡμῶν πορεύεσθαι κατὰ τέχνην, ἀπειρία δὲ κατὰ 
τύχην" ἑκάστων δὲ τούτων μεταλαμβάνουσιν ἄλλοι ἄλλως ἄλλων, τῶν δὲ ἀρίστων οἱ 
ἄριστοι. 

8. ΤΡ, 45 βθϑβ ποῦ ΠΩΡΤΟΌΔΌΙ6, Ῥοὶὰβ μαμα]θᾶ στῃθύουϊο γαῦμον πὶ δ εοϑυ μϑύϊοδὶ 
ὕμδπ ἴῃ ἃ Ῥγϑοῦϊο] τη πηθν, ὕΠ 8 σΟΙΡΘ 50} Οἵ Η15 τέχνη ψιδ ὑμπαῦ οΚ [η6 ἔχπου -οοοὶς 
Ὑ}1Π ἈΡΌΘΑΥ γηογ6 Ῥοϊηΐοα ἃπα ἀρρζοργίαΐθ Ῥ]αΐο, ὑπουρῇῃ μ6 ῃϑἄᾷ ἄθϑρὶν βὑυαϊθ 
5. 8 θυ 8 [08}}Υ ἀδργθοϊαύοϑ ὕΠ6 μο ἀτῦϑ : ροοῦτυ, ραϊαθηρ'. πα τηυβὶο (ρ. 509) 



ἹΙΝΤ ΒΟΘΌΟΤΊΙΟΝ. ψΙΪ 

ΔΒ Κ5. ὙΠ δυηιβίηρ παϊνοίό, “ ΘΥῪ Ὑ06}} {Π6π, 15 ἴὖ ἃ ὅπ ἐδίηρ 
ΟΥ 016 οοπέγαυυ ὃ 885.1} Βοογωΐθβ μδᾶ αὐίαγϑα ἃ ὑσυαΐϊβιη ὙνἈΪΟὴ ἢ6 πϑᾶᾷ 

Πραγα ἃ υμαγρα ὑϊηθθ. Νού 8ο (σογρίαβ, 70 15 δὖ Οῇ06 βύχιιοὶς τυ] ἢ 
{μ6 ΒΙπρ. Υ  ὐγ οὗ [16 τϑαγκ γ ἢ ῬΟΟΪᾺΒ, ἔστι ὑο δ πᾶσ, ““ ἀοίῃ 

ΘΆΤΆΡΟ] ἔγουη,᾽ ἃμα ρυύίϊπρ' 15. ἀἸβοὶρ]θ δ8146 ψτῦ 110{160 ΘΘΓΘΙΟΙΥ, 
68115. ἼΡΟΩ ϑοογαίθθ [ὉΓ ἃ {116 Γ ϑχρίηδύϊοη. οὐ 15 τηθϑηΐηρ ἢ’... Α 
ὙΘΙΡῪ ἀο]Ἰοαΐθ οι ἢ 615, Βῃουνίηρ σγμαῦ νγὰβ ῬΊ]ίο᾽Β ϑϑύϊτηδίθ οὐ {Π6 
τ ]αύνο ῬΟυΤΘΡΒ οὗ τηδϑύθυ. δ ημα 50 Π 181. 

ΤῈΘ αἰβουββίοι, ΠΟΥ ΥΘΥ, ἀο65 πού ᾿Ἰηρ Ἰοηρ' οὐϑὰ Βοίοσϊο, μαύ 

Ῥᾶβθθ8, ὈΥ παύιγὶ ὑγωηβι(ἰοη, ᾿πύο ὑμπῶῦ ἘΣ Β10Δ] βρθου δύο, συγ ἱ ἢ, 88 
Βδδ ῬΘΘῊ 8814, οὐσαρ᾽95 {μ6 ργθαΐθυ ραγὺ οἵ ἐμ ίδίορτα ; {π6 [μϊγὰ 
διηα Ἰαδὺ οὐ ᾿ηὔο νοῦ ὑπ 6 οο]]οααϊα] Ὀγδτηῶ ὙΘΒΟΪγ 5 1561. ΤῊΘ 
᾿Ἰποδαίουβ τίου! οἰδη 15. ΒΡΘΘΟΙΥ Ῥοίσαγθα ἰπΐο ἃ ΘΟΠΌΒΒΙΟΙ. ΟΥ̓ Π15 

δὐμῖ αὶ ἔδιθ ἢ, γ {π6 ραγτδάοχίοδὶ βίδίθιηθηΐ οὐ μἷβ ορρομπϑηΐ, ἐπα ἐμ 
: ῬΌΡ]1Ο τ θθουβ ἃΓΘ πού, ἃ5. ῬΟΪΒ ΦΒΪπ|κ5, [Π6 βύγοπρϑϑύ, θαύ {Π6 νγϑαϊκϑϑύ 
ΤΩΘΙΠ 618 οὐ {π6 δοτατη πῃ γ, 8] 610 ΠΟΥ πᾶν {μ6 Ῥονγοῦ πο Ῥ. 

οἸαίταβ ἴῸΣ ἔμϑυα οὗ ““ Δοίῃρ' δῦ βθϑίὴβ ἔπϑῖὰ ροοᾶ," ρ. 468, ““Α5 1: 
γοι γουΓΒο ] , ϑοογαύθβ," ἢ6. Θχοϊδίμηβ, “' ουὰ πού ταύμον μᾶνθ «Εἴθ. 

Ῥουγοι ὑπᾶπ Ὀ6 τνιὐπουΐ 1ὑ--θ 1Ε γοὰ αἰΪα ποὺ Ὑγῖβἢ γοῦγβο ἢ ἴῃ {Π6 
τ θέον Β ρίδοθ, Ὑγ6η γοὰ 8566 Ὠΐτη ἰακθ {π6 118 ΟΣ 5001] ὑπ6 σοοάβ ΟΥ 

ἸΤΩΡ ΒΟ {Π6 Ῥϑυβοη οὗὁἨ δὴν ῬΟαΥ Π6 ΠΔΡΡΘηΒ ἴο αἸΒ|Κ6". ΤῈϊ5, 1 
ΤΩΔῪ ὈΘ ΘοΟΠπΟΘαΘΩ͂, 15. ΠῸ ΤΠΘΟΓΥῪ ομαιούθυιβίο οὐ {Π16. Βοριθύ. Τί 18 
ταῦ {86 νοϊοθ οἵ ππβορἰβυϊοαϊοα Βαχηϑῃ δϑύαγ6, Θχρυ σδθᾶ τ ῖ 

το ἐπϑῃ ἀϑδ] οαπάουμ ὈΥ ὑμ6 ἱπρθηποιβ 510 1]18---οῖπρ ἴῃ οβδού 
ΠΟΠ6 ΟὐΠΘΓ ὕμδη ““Τμαύ ροοα ο]α τα]6, ὑμαὺ ὡποϊθηῦ ρΡ]8η, ΓΤ μαύ {μοθθ 

Βῃου]α ἰδ κα γγο πᾶν {86 Ῥονγθν, πα {ῃο86 ΒΒου]α Κορ γῃῆο οδῃ,ἢ 

οὗ ὙΠΟ οὐ οὐὰ ῬὨΙΟΒΟΡΪο ροθὺ βίηρθ. δϑιοογαΐθθ, ΠΟΎΤΘΥΘΙ, 

ῬΓΟΙΩΡΟΙΪΥ 70] η8 586 οἡ {815 Ῥοϊηῦ, πα ῬΓΟΘΘΘαΒβ ἰο δϑβουῦ τυ οαυδὶ] 
Ῥο]άπθϑθ {π6 ὕνγο ρδύϑάοχϑ “"{μδῦ ΠΟ τηϑ Ὑγ15Πη 65 ἴο ἄο 601}, δῃᾷ 

ἐς {πὰ 1 ἰἴΒ Ῥούίου ἕο βαβοι" μη ἰὸ ἰπῆϊοῦ ἃ. τοπρ,, 1ῃ’ουσίηρ' ῬγΌτα 
Ῥούῃ σοι πθα ὑπαύ {π6 Βμθίου 15 ποὺ ΟὨΪΥ {π6 τνθακοϑύ μα {Π6 τηοϑύ 
τά 56 016 ΟΥ̓ 15. ΒΡΘΟΙ68. κε 

ΤῊ Ἰαὐΐοι: οὗἨ Π68586 ὕνγο ργοροβί ίοῃβ (κρεῖττον ἀδικεῖσθαι ἢ ἀδικεῖν) 
85 ϑχοϊ θα {ῃ6 δατγαϊγαύϊοη οὗ 8}1] δρθϑ, πα 15. οἴοβα φρργοχίτηδίϊομ 
{86 στοδῦ ρυϊποὶρ]θ οἵ (Βυϊβύϊδη ἘΠ ϊοβ 18 ὕοο οὈνίουβ ὑο πΘϑα στρ ς. 
ϑοογδύθϑ, ΤΟΥ ΘΟΥ͂ΘΙ, Ὑγῶβ8 ΒΟΟῚ 0 οἷν ἢ15 116 ἴῃ ὑθβί πη οὗ ΠΪΒ5 

ΒΙΠΟΘΙῸ ΒΘ] 16 ἴῃ 15 γα, δηα, Ῥδύδᾶοχ ὃἃ5. ἰῦ βθϑῖὴβ ο 815 ΠΘΌΓΟΥΒ, 

ἐμ Υ [811] ἰο ἀθίθοῦ ἃ ἔἥδυνγ ἴῃ {ῃ6 γϑαβοῃΐηρ οα ὙγΒΙΟ. 1 15. θα}, 850 
ΤΟ οδπ ΒΔΙΪΥ ὈΘ6 5814 ἴῃ ἴϑνουν οὗ ὑπθ ραγϑάοχ οὐδεὶς βούλεται 

9 ἀλλὰ τοῦτον μὲν ἔα, ἐμοὶ δ᾽ εἰπὲ πῶς λέγεις. 
1 ὡς δὴ σύ, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἂν δέξαιο ἐξεῖναί σοι ὅ τι δοκεῖ σοι ἐν τῇ πόλει 

μᾶλλον ἢ μή, οὐδὲ ζηλοῖς ὅταν ἴδῃς τινὰ ἢ ἀποκτείναντα ὃν ἔδοξεν αὐτῷ, ἢ ἀφελόμενον 
χρήματα, ἢ δήσαντα. 



ὙΠΙ ᾿ς ἸἹΝΤΕΒΟΘΠΌΠΟΤΊΙΟΝ, 

κακῶς ποιεῖν, ΟΥὁἹΎ ἃ5 ἰ6 15. βοτηθδίϊπηθα νγογαθα, οὐδεὶς ἑκὼν κακός. ὙΠῸ 

ἀἰβυϊπούίοι θϑύνγθοῃ βούλομαι ἀπα δοκεῖ μοι, Ὀαύνγθοῃ 11 πὰ ὅτις - 
τηθη, 15. ΒΕ ΟΙΘΘΥ οὐγίουβ; Ὀαὺ ϑοογαύθβ᾽ γθϑβοηηρ ἴθ ΟΥ̓ ὑμαῦύ 

ἃ ργἱογὶ ὕγρ8 ὑγΒ οἢ. ΘΙ ΡΟΥΘ ΙΥ νΘΧΘ8. ἃπα δΙλυ505 τι8 ἰὴ [ἢ6 “ΘΑ 

αἰδ]οριιθβ ; πᾷ μἰβ δοποϊαβίοη. ἐμοῦ ΘΥΘΤῪ 51η 5 θα δὴ ΘΙΤῸΡ οὗ 

ορίἰπίοπ 15. ὁπ6 ρα Ὑγμ16) {Π 6. σου μηοι. Β6Πη856. ΟΥ̓ τηϑη]κ Πα Τ606]5. 

ΤῊΘ ραΐβάοχ 18, πούγθυθι, ὕοο ΟἸΟΒΘΙΥ οοππϑοίθα τὶ {πμ6 ἰΘϑα!]ηρ; 

ΡΓΪΠΟΙΡΙΘ5 οὗ π6 ϑοογδίϊοαὶ δὐμῖοβ, ὑπὰῦ Ὑισίαθ δηᾷ Ὺὺπον]θάρο ἂτθ 

ΟὁΠπ6, ἴο 8[|1ονν π8 ὧο ἀουσθὺ ἐμπαὺ Ὁ τγγῶὰβ ΒΘΓΙΟ ΒΥ ταρϊητϊηθ ὈΥ 

οογαίθθ, θυθῃ 1 χα μΒαα ποὺ {πΠ6 ἱπᾶθροπάθῃην ἰθϑυϊμηοηΐοβ οἵ Χϑπο- 

ῬΒοη ὃπα οὗ Αὐἱβύου!θ ὑο ΦΡΡΘᾺ8] το ὅ. 

Νοῦ ἱπ4θ6α ὑπωὺ Ῥ]αΐο ὩἰΠστη5 ὑπ15 ἄορτηδ, ὑπῶὺ ὙΊγίαθ 15 Ἰζπουυ]οάρο, 
ἴῃ ἐπ ΘΟ οΥρίοβ. Τύ τνὰβ οπθ οὗ {μοβθ ϑοογαῦϊο ρυϑηπαϊοθθ Πόσα ὑγ 10} 

᾿6 ρυϑάμα!γ οιηδηοὶραΐθα ἰτη561, 85. 15 ἘΣ Π1Οα] νίθυγβ τηϑύινος; 

Θηα ἴῃ {π6 ργοβθὴῦ ἀἰδίοριιο 6 ῬΥΌΡΟΒΘΒ ἃ ὑποουῪ οἵ ψιριθ. σα βδ- 

ΟΘΥ {πμ6 βαῖὰθ τἱ 8 ὑπαῦ ὑμίο ἢ ἰβ. ταοσθ ΓᾺΠῪ ἀονοϊοροά ἴῃ {πὸ 
ΤΘΡΌΡΙΪο. ΒΟ ραθϑᾶρα ἴῃ {π6 (οΥρΊαβ ὑν ῖομ. οοηὐεῖϊηβ ΓΠ15. ΘΝ Ὁ 

ΦΏΘΟΥΥ ΟΟΟΌΤΒ οὖ ὦ ἰαύοι βίαρο, οἵ ὑπὸ ἄϊδϊοριιο, ἰπὰ ὁποῦ ἰοὰρ ὠμὰ 
φηἰτηδίθα αἰδοιββδίομ να ΟὉ]16 1685 ἴῃ νγῃ]ο ἢ {16 “ Θχαρὶαίου ΟἸ Ὠἰ 1} 

τοίου τὰ "ἢ ῬΤόν 5. Εἰτη561} ὦ Θομβιπητηθίο πγαβύθι" οὐ ὑπ6 ἂρὺ τ ϊο ἢ6 

Βὼ5. Ῥθθῃ ἀἰϊβραγαρίηρ. ΤῈ Ψιταθ οὐ ἘΙΧΟΘΙΙθμθθ, π6 ἀρριθβ, οὗ 

ΔΏΥ ἰμΐηρ νοι οομπίαίηβ ἃ τυ Πρ] 1οἰτΥ οὗὨἨ ραγίβ, ὑν ϑίποι" Βα ΡΑΡῚΒ 

6 νἱ θα] ]γ ΟἿΡ ΟὨΪΥ το] Ὁ ]]Υ Ομ πΘοίθΕ,.----νν Πϑύμον [Π6 [Πϊπρ᾽ ΒΡΟΚΘῺ 
οὗ Ὅ6 σμπαγδοίθυϊ ζᾶ 8 ἃ σκεῦος ΟΥ ἃ ζῷον---οοῃδίδύβ ἴῃ {η6 Τιανν, ΟΡ ΘΙ, 

ΟἹ ΔΙΤΒΆΡΟΙ ΘΗ ὈῬΙΌΡΘΙ ἰὼ ὑμ6 οὐρϑηΐδιη ἴπὶ απθβύϊοῃ ἃ. [π ]ἰνῖηδ 
τηδύθυ 8] οΥρϑηϊΖούοηθ ὁ ]8. ΟΓΩ͂ΘΙ ΟἿ ΠΒΙΊΛΟΩΥ Οὗ ρδῦὺῖβ 16. Οδ|16α 

Ἡ ΔΙ ; ἴῃ {π6 οαθ6 οὐ {π6 Βυσηδη ὅ5οὰ] ἰὁ 15. οϑ]]δᾶ “ΟΙῬΘΙΒΏΠΟΘ, 

«“ αϑύϊοθ οὐ Τρ δοιβηθθβ, οοάμποϑθ οὐ δὰ ; μα {π6 τορυ]αθηρ᾽ 
οδα586 ῬθαγΒ Π6 πϑῖὰθ οὗ ἂν οὐ Βἰρμθ. ΤΕΗΪΒ ἀοσβοχιρίίοη, 1 τ γθ 

οοτῆρϑιθ Ὁ ἰὴ ὑποθ6 οίνθα ἴθ π6 ῬυγοΙΥ ϑοογαῦϊο ἀϊωίορτιθθ, ὑἢ6 

ΤΆΘμΘ5, ΤῸ ἰπβίδποθ, ὑπ ΟἸθυταϊᾷθθ, οὐ {μ6 Ῥγοίαδροιδβθ, Ὑ01}}} 6 

βΒ660η. ἴ0 ΤΔΚ δ ΘΡΟΟΏ ἴῃ Ῥ]δΐο᾽Β τηϑηΐαὶ σγου ἢ, οἱ", νγμοῦ 15. {86 

Βθτηο, {π1ηρ, ἴῃ {Π6 Η]βίοΟΙῪ οὗὁἨ Μογὰὶ ϑοίθμοθ. ΟτΥάου οὐ ἩΔΙΊΠΟΗΥ 
15. ὅπ β'ΘΥΤΏ1η8] 1ᾶθα οἵ {π6 Τύθρα]1ο, ἃ5 1ὑ ρἴνϑδ ΠΠΙΓΥ ἃ πα ΘΟΠΘΥΘΠΟΘ 
ἴο {{|ὸ ρεαγύβ, οὐμπουυσίβθ 1]-οοππροίθα, οὐἨ {π6 ργθϑϑῃῦ ἀϊδίοσαθ. Υ6 
584} 1ΠΠπ| τοῦθ {Π15 πον βίθηα]ηρ-Ροὶπῦ ὈΥ ἃ Ὁ]]6 7 σοι ρδγΊβοη οἵ ὑπ 
ὕγγο σου Κα δηα ἢ ρατίβ οὐ οὐμοὺ ἀἰδοριθβ, θαυ ]ν πα [δθ. 

ΕἸνβὺ, {6}, ΘΥΘΥῪ τϑϑᾶοῦ οἵ {Π6 ἈΘΡΌΡ]1α Κποννβ ὑμαῦ {π6 Ῥ]α ομῖς 

2. Ανιβύου]θ, ἘΠ Π165, Ὁ. 11. 6 [4]. Χρῃ. Μοια, 111. 9. 4. 
3 Ῥ, 508 τ---507 σα. 
4 δ04 Ρ, ταῖς δὲ τῆς ψυχῆς τάξεσί τε καὶ κοσμήσεσι νόμιμόν τε καὶ νόμος, ὅθεν 

καὶ νόμιμοι γίγνονται καὶ κόσμιοι" ταῦτα δ᾽ ἔστι δικαιοσύνη τε καὶ σωφροσύνη : οοτη- 
Ῥαγοϑᾶ νι 606 π, κόσμος τις ἄρα ἐγγενόμενος ἐν ἑκάστῳ ὃ ἑκάστου οἰκεῖος ἀγαθὸν 
παρέχει ἕκαστον τῶν ὄντων, κιτ.λ. 



ν -» ἹΝΤ ΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. ἱχ 
Ἴ ΩΤ [ἢ 5 

δικαιοσύνη ΤΘΡΙΟΒΘηΐδ ποῦ ΔΠΥ͂ Βἰηρ]6 ἔβϑιπρ οὐ [βου] γ οὐὁἨ {Π6 βου], 
θαῤ {π6 1.80 ριορογίϊοη οὐ [Π6 ᾿ΠΟ]Θ, 88 ββονσιι ἰῃ {π6 σονγοιίϊοῃ 
ΟΥ̓ 18. οοῃβύϊιθης ραστίβ. ΤῊΘ 5816 Θοποθρύϊοῃ 15. ΘΧΡΥΘΒΒΘΩ͂, ὃ8 ὑγθ᾽ 

Ὦωνθ β6θῃ, ὑποιρῆ 1655 σοι] ίθυ, ἴῃ ὑπ Θογρίθβ". ΤῈΘ τοϑᾶρυβ οὗ 
[μῃ6 ἘΘΡΌΘΙ]Ϊο α180 πον ΠΟῪ ΠΘΟΥΥ {86 ἀθβουϊρύϊοηβ {Πμ6γ6 ρίνθῃ οὗ 
ὑΠ686 το νἱγύιθβ δικαιοσύνη ἃπα σωφροσύνη οοἰποίὶᾶθ, ἃπηΠα νγ βΒῃου]ά 
Ὀ6 δὖ ἃ 055 ἴο δοοοπηύ ἔογ' Ῥ]αύο᾽ Β πὐϑίπρ' [86 ΦΌΥΤΊΘΥ Τα 6. ὑπᾶη {88 
Ἰαύίου νου ἰο ἀθβίρηδίθ {π6 πίσίμρ, ΒΟ 1βΒ ο πο] θ 411 οὔμοὺ 

γιλότθθ, αἰ γγ ποὺ Κποὺνγ ὑπᾶῦ ἷ8. οἰοῖοθ γγὰβ ἀθίουτηϊ θα ὈΥ Ηΐ5 

ῬΘΟΌΠ]αΥ ὑΠΘΟΤῪ οἵ {πμ6 οχϑοῦ Ῥδυϑ)]6] Ίθτὰ ᾿υϑύνγθθῃ {π6 οομβυϊ πθηύ 616- 
τηθηΐβ οὗ {Π6 δίαίο. πα οἵὁὨἍ {π6 ἱπάϊν! ἀπ] Μη, ἃπα ὈΥ {π6 οοπβϑαπθηῦ 
ἩΘΟΘΒΒΙ ΤΥ οὗ ἀθπούϊηρ {Π6 ΘοΟΥΤΘΒροηαϊηρ υἱγύτιθϑ Οὐ θοῇ δηα ΘΥΘΙῪ 
“Ῥαχύ οὗ θδ6ῃ ὈΥ ομθ δπᾷ {Π6 βαῖηθ μον. ὙΥ̓αύθυϑυ οὈ]θούϊοηβ τηδῦ 
ὈΘ6 Τοῖβθα ἀρϑίηβὺ {Π6 ῬΥΟΡΥΊΘΟΥ οὗἩὨ {Ππ18 ὑθυτηϊηοϊορυ, ὑπΠ6 Τοῦ 15. 50, 

᾿ἐδαὺ ἴῃ {π6 ΒΘΡΌΡΙ]1ο ὑπ ἀθβοσιρύϊοῃ σίνϑη οὐ {πΠ6 Ῥαυ οι] νἰτπθ οὗ 

ἐΓαβύϊο6 15 1η οῇδοῦ ᾧ ἀδθβογιρύϊομι οἵ για ἴῃ ρθηθσα]. ᾿Αρετή ἴῃ ἐμπαῦ: 

ἀϊδίορῦθ 15 δικαιοσύνη, ἀπ δικαιοσύνη 15. ἀρετή. Τὰ {π6 (οΥρΊδβ ἔοο, 

( Ῥ. δοθὶ νγϑ ἥμᾶ {88 βδτηθ ὑμϊηρ Ῥυθαϊοαίθα οὗ ἀρετή ᾿γΠΙ0 ἢ νγὰβ ῥΓ6- 

σσίθα ἴῃ ἡ. 6504 οἵ σωφροσύνη, ὑπδύ 1Ὁ σομδὶδίβ ἰῃ κόσμος οΟΥ τάξις, δ 
οΥαθῚ οὐ' οοπϑυϊαὐΐοι οὐ αἰρῦ βίαύθ οὐ [π6 βου]. Α'5 ἴπ [Π6 ἔουτηοῦ ρδβ- 
58.0.6 δικαιοσύνη, 80 ΘΓ σωφροσύνη 15 τηϑιθ ΒΥ ΠΟΠΥΤΏΟΙΙ5 Ὑγ10 ἀρετή ὅ. 

ΤΉ1Β, γγο τϑρϑαΐ, 15. ὦ ῬΥΌΟΙ͂ ὑπῶῦ γῆθη Ῥ]αίο στοίθ ἐπ (ΟΡ δ8 
ἢ15 δύο! ὉΠθουῪ πϑα στόννῃ 1Ἰηἴο βοιπούβιηρ αἰΠογθηῦ ἤ Όσὰ ὑπαὶ οὗ 

ϑοογαίθθ, μῸ ἰδαρὺ ἐμοῦ ἀρετή ἃπα ἐπιστήμη, νἱγτύιθ. ἀπ ΒΟΙΘ ποθ, 
ΔΘ οπθ: 811 ϑρθοῖδὶ νυἱγίαβϑβ βϑιῆρ;, τόβϑοιν δα ἰπτο ἐδ ΒΘ όΥ 8 8. οὗ 
σου αὶ θχύθγηϑὶ τ] η5 ; οουταρθ, ἴῸΤ ἰηδύδηοθ, Ὀθθίηρ αὐ {π6 Θχϑοῦ 

Κπονίθαρο οὗ νοῦ ννὰϑ στ α  ]Υ ἰο 6 ἀγθααθα, ὑθιρούδϑηοθ {86 Ἰκηον- 

Ἰδᾶσθ οὗ ψβαῦ νγᾶϑ ὑγα]Υ Ὀ]ΘΑΒΌΡΑΙ6, ἃμα 850. ὁ, Ἀἀπαᾶ ἰο {πΠὶ8 
Βοογαύϊο ἐΠΘΟΥΎ Ῥ]αίο Θά μΘ Ὁ 5. ἴῃ 8. ΘΑΥ]ΘΥ αἰ] Ορ ΘΒ ; ὙΠ ύΘα 5. ἴῃ 
{Πό858 οἵ ἴθ. πιφύπνιν ἐπιστήμη 15 ἀομτοπθα {τη {Πῃ6 Θχοϊαβῖνθ 

ΒΌΡΓΘΙΠΔΟΥ ΜὙΏΪΟΙ Θοοιαύθθ ἀβδίρηθα ἰο μοῦ. αὐ {Π6 δομο]αβίοε- 

ΟΥ ὑπᾶὺ οὐβίσαϑθ δια οἰόθθυ τϑαβϑοηθά ἀϊδίοσπο, {Π6 ῬΒΙΘΌαΒ. 

(ρρ. 6δὅ, 66), ἃ ρδᾶββαρ οὐοιβ, οοῃίδϊ ηΐηρ ἴῃ Ὀ1160} ἸδησαδρΘ 

ὃ. ΒΠΙΤΠΘΙῪ ΟΥ̓ {860 ψὙΠ016 ἰηὐτὶοαύθ ἀυρατηθη, ἃπα ἀβϑισηΐηρ {μ 6 1" 
γϑ]αὐϊνθ ργθοθάθηοθ ἴο {πγ66 ῬΥΪΠΟΙΡ]65, μέτρον, ἐπιστήμη, ἃπια ἡδονή, " 
Ὑγΐοἢ δα θυ Ρ ]Υ οἰαϊτηθα ἰοὸ Ὀ6 οομῃβιάθυθα {μ6 ἀγαθόν ΟΥ̓ 

Ὠἱρμοϑὺ αοοά. πὸ ῬΆΣ]ΘΌιΒ ἰβΒ ᾿ἰηαθθὰ δὴ θὐβμὶοο-ταθίρ 5108} 
γϑῦμον ὑπᾶπ, 1Κ6 ὑπ Οουρίαβ, δὲ ΘέΒ 60- ΟΠ 0108] ἀϊαίορτιθ, ἃπά 

ΜΔ τ 3 τ πελα ι στ κϑβει ας ν᾿ 

δ ΠῊΪ9 ἀοβυϊίοη οἵ “υϑύϊοθ. τναθ ῬγΡβουνϑα διμοὴρ ὑπὸ ὑγααιθουβ. οὐ ῃ6 ΟΙὰ 
Αοαᾶοιηγ. Τμυβ, ἴῃ ὑΠ6 50-081168 Ὅροι Σπευσίππου, γΧ6 τεδᾷ, Δικαιοσύνη" ὁμόνοια 
τῆς ψυχῆς πρὸς αὑτήν, καὶ εὐταξία τῶν τῆς ψυχῆς μερῶν πρὸς ἄλληλα. Γ 

6 ἡ ἄρα σώφρων ψυχὴ ἀγαθή. Α Ῥαβθᾶρθ ὮὈΥ ὑμ8 τνᾶν 1Πυϑύγαθινθ οὐ Αὐιβθου θ᾿ 5 
αὐἰ δῦ, να 6 σΘΏΒ ΧΘ5 τοὺς Δίαν ἑνώσαντας τὴν ἀρετήν, “ὍΠοπο ὙΠῸ απϊβοᾶ νἱεῦπο 
ΟΥ̓ΘΙΙΠΌΟΗ.; 



ὡς ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΊΙΟΝ. 

{ΠΘΓΘΙΌσΤΟ {π6 Το δοβδίγαοι ἰθῦτα μέτρον 18 ὈΓΘΘΙΥΘα ἰοὸ κόσμος ΟΥ̓ 

τάξις. ΤῊ βϑῖηθ ϑβοοίδίϊοηϑ, μου νυ , 816 βιισρββίθα ὈΥ 8}} [Πγϑς 
ΤΘΥΤΩΒ: ἴον 1 Μϑαβθισθ οὐ Τῶν 156. ὑῃ6 βρυΘαΘ. ῬυΪπορΙ6 οὗ {86 

Τὐῦπίνουβο, οο-ογϊηφίθ νυ ὑπ6 Οτνθαύνο Πθῶβοι, Ὁ ταυδύ 150 6 {πὸ 

ΤᾺ]Ιηρ᾽ ὈΓΙΠΟΙΡΙΘ ἴῃ {Π6 τηϊοσόθοβιῃ ο81164 τηδῃ ; οοσηδίθ Ῥαύ ΒΕ ΡΘΙΊΟΙ 

ἰο {86 Βυαμηδη ἰπὐθ]]θοῦύ ἴ, σοβα που] θϑὺ θη Ιογυαθηΐ 15. ἴο ὑγϑοθ οαΐ ἐῃςε 
ΤΥ ΟΥ Τάθῶ ἴῃ 811 105. νϑυῖθα τηδηϊθϑίαθομβ. ΓὨΪ8. ΤΠ ΘΟΥῪ οἵ υἱρῦτιθ 
85 8 Οτάρι, (ὐοῃδυϊ αι οη, ΟΥνχ, 85. 1Ὁ 15. ο]]6α 1ὴ ἃ ῬΆΓΆ1161 ραϑβᾶρθ οἵ 

νυ 6 ΒΘΡΌΡΙΙΟ (Ὁ. ἰν. 448 ἢ), ἃ Ηλι, τγὰβ ὈῬΓΟΡΘΌΪΥ βυρροβίθα 
ἰο ῬΡΙ]αΐο ὈγῪ Ῥυύπερογθδῃ ὑθϑοῃίηρ ὃ; θα ἃ5 Ῥ]αΐο πδηα]θθ 10, [Π6 
ΤΠΘΟΥῪ 15 πο ΠΥ οχίγαναρδηῦ ΠΟΥ ὉΒΠΡαΙ ἃ], Ὁ Ὀοΐ ΠΘΥΘ δῃα ἴῃ 
{ῃὴ6 ΘΡΟΌΙΪΟ μΘ ΟΔΓΘΙ ΠΥ ὡνοϊαβ ΘΟμΤαβηρ ὑπΠ6. βῖρῃ σὰ ἢ {6 
{μῖηρ ΒΙρη θα, ὃ ΟΥΤΟΡ ἱπίο ὙγΒ1Ο {πΠ6 ῬΥ μδρούθδηβ, {|κ6 ΟΥ̓ΠΘΓ 

“ἐς ἀΥΘΘΙΉΘΥΒ ἴπ {Π6 ἀφνυγῃ οἵ Βοίθῃοθ,᾽ βθϑ ο πᾶν ὈῬθθῃ Ὀοίγαυθα. 

ἘΠΟῸΡ Πδ5 ὈΘΘη βαὶα ἰο βῇουννγ {π6 βιυρβίδηθια! ἰἀθηθγ οὐἨ ὑπο 
πούϊοηβ οὐἤ “)αδίϊοθ οὐ Ὑιγαθ ὑΒὶο τ ὈΓΙΘΗ͂Υ βἰκοίομθα ἴῃ ἐπ 
ΟοΥρίαβ, δα {πογουρΉ]Υ σουκοα οὐδ ἴῃ ὑπ6 ἘΘΡΌΡΙ]1Ιο. ὙΥ6 51|8]] 

ΠΟΥ͂ 566 ὑπεῦύ ὑΠ6 6 15. ἃ ΘΟΥΡΘΒΡΟΠαΙΏρ' ΘΟΠρ τ Βϑύνγθθῃ {Π6 ΡΟ] 0168] 

1468, δηα 5.11} Του ἴῃ {π6 ἴοη6 οὗ ρο]ύϊοαὶ [66]1ηρ δηα βοητηθηύ 
Ὁ ΒΙΘἢ ρου νϑαᾶθβ {Π6 ἸΔΡΡῸῚ δ ηα {Π6 βτηδ} 161" ἀϊδ]ορτιθ. 

ῬΙαίοΒ οοῃίθπηρὺ πα αἸΒΙκα οὐ Ὁἢπ6 Αὐμθηΐδη ἀμ] ΟΟΥΔΟΥ 8 ΓΘ 
τ ποΐουουβ. [Ι͂ἢὼ {Π6 ῬΘΡΌΌ]1Ο " μ6 τϑρυθϑθηΐβ ΠΘΠΠΟΟΥΔΟΥ ἃ8Β. Ραῦ. ΟΠ6 

αἀθρτθο Ὀοϑύξζου ἔπη Ὡβοϊαύθ ρουθγῃτηθηῦ οὐ ὑυυδηπν, πα ἴῃ ἃ Ῥἰοὔ 6, 

ΘνἹ θυ ἃ στγούίθϑαιθ ᾿ΠἸςζθῆθϑθ οὗ Αὐμθηβ ἃπα Αὐποπίδη βοοϊθίγ, μ6 
δῖνϑϑ ἃ ἀθβογιρύϊομ, μ81} Πυσαογοιιβ, Π 81} οοπἰθιαρύποιβ, οὐ {Π6 ΓΘΒ 5 
οὗ ἀπρυια]οθα ἸΠρουγ. ὙΠβ 18. ΦΌ]Πονσθα ὈΥ δῃ θα. }}Υ νἱνια ρογίγαϊώ 
οὕ ὁὴῃ6 ὑγβοῖα Π6 6815 {Π6 δημοκρατικὸς ἀνήρ, [Π6 Τηϑ ΠΟΒΘ ὈΥΙΠΟΙΡ]Θ8 
δηα αἰβροβιθίοη αὺθ ἔλαθ ἀρομ ὑπ6 ἀθιημοογαύο τηοάθ]. Νον οὗ 

{815 “ ἀϑιηοογδῦϊο ταϑῃ,᾿ Δ᾽] οννιπρ [ῸΥ {Ππ6 ῬΘυβοηδ] ὑγαϊβ ΠΘΟΘΒΕΒΑΙῪ [ῸΓ 
᾿ αγδχηδέϊο οβδού, {Π6 (ὑ811160165 οἵ ὑπ6 (ἀουρίδβ τὰν θ6 Θομβιἀθυθα ἃ 

ΤΑΥ͂ ΒΡΘοΪ θη. ΗΘ 15 ἃ ἴ"θ6 δῃᾷ θη] ὐθπθα οἰίσθῃ οὐὨἨ ἐπ ἔγϑϑϑῦ 
βίαύθ ἴῃ {ῃ6 ὑγο ]α ; ὁπ6 [0 ὑγβοῖα Πῖβ ᾿αϑύβ δῖ αν, Κθθη οὐ ννὶὺ δπᾶ 
ΤΘΔΟῪ οὗὨἨ ΒρΘϑοῖ, συἱϑμουῦ ρῥσυθ]μα]906. πα τυ ποὺ Ῥυϊποῖρ!θ, ἰο ποτὰ 
γιγίαθ δ ηα 105. ΒΘΙΆΡΙΘΠμΟΘ. 1.6 ΑΙ ΚΘ οοηίθιηρί 6: μ6 ἴθ. ὁῃ6 ὙΠῸ 

71 580 ὅπ “Βυνηδῃ ᾿ἰμθΟ]]οοῦ Δάν, βθα]ν : [Ὸν Ῥ]αίο ἴῃ ΤΌΘ {πᾶ Ο16 ῬαθθαρῸ 
ΒΘΘΙῚΒ Ὅο ἸΔΘΗΟΥ ὑΠ6 ϑαρτουηθ σοῦ τι ἢ ὑπο αϊνίπθ ᾿π β] ρθηοο. ΤῊΐβ 5146 οὗ ἃ 
ἀπῆοα!ῦ Ρ]αὔομιο αποϑύϊομ 18. γνν611 αὐραθᾶ Ὁγ Βοηΐῦ ἴῃ ἃ βῃονγὺ ὑγτοαύίβα “8 [ἄθα 
Βοπὶ, Ὀγχγοβάρῃ, 1887. Ἷ 

8 ἼΠ6 Ῥαββᾶρ ἴπ ὕπο Οουρίαβ Ὀθαυΐηρ οὐ {158 βιδήθου '8, Πουγον Ἔν, ΒΑταΪν 
βαϊηοϊοπῦ ἴο βαρροντῦ ΒΟΒ]θἰθυτηδοηου Β ἰμΐδυθηοο ὑπαῦ ὑμ6 ἀϊαϊοραθ οαπποῦ Πανθ 
θθθα υνυϊυῦθη Ὁ}}0}} αὔρθι 105. ἀα ον 5 γϑῦαση ἔτουὰ ἨΪ8 βοϊουσ ἴῃ Μᾶρμα Οτχαθοῖα, 
ἱ. 6. 888 8.0. 

9. . νιἢ. Ρ. δ07 β6α. 
1 Οοτηρατο Ρ. ὅ18 4, καὶ νῦν δὲ ἄρα δεῖ σε ὡς ὁμοιότατον γίγνεσθαι τῷ δήμῳ τῶν 

.- ᾿Αθηναίων, εἰ μέλλεις τούτῳ προσφιλὴς εἶναι καὶ μέγα δύνασθαι ἐν τῇ πόλει. 



ἹΝΤΒΟΘΌΟΈΤΙΟΝ. ᾿ Χὶ 

ἐς 6115. Βῃδη16. ΒΒ] πθβ8, δηα ἐθιαρθυδηοθθ οουγα 66, ἃπα τηοαοχαύϊοι 

δ {ττιρα] Ἰνίηρ [η6 ὐζειραΐθβ οὐ μἰπαβ δηα το 105 ἢ; ὁη6 γῆ 0 
γἱο 8 Ὠἰτηβο" ἴῃ στη ἴο {π6 ᾿ηβύϊπμοίβ οὐὁἨ Ὠ15. 1Ἰη 6] θοῦ] ὡημα ἢΪ5 
ῬΌ ΒΟ] πδίυσθ; ΟΒΘ [1186 18. βρϑθῃηῦ ἴῃ φρυδίι γιηρ Πη6 ἀΘΒΙ ΓΘ 

{ποῖ ΤῸ ὑπθ ὑΐτηθ 15. Ὁρρουχηοϑὺ ; σ᾽νηρ Οη6 ἋΔΥ ὕο Ὑγ71Π6 δη Τγ11510, 
δύ μου (οὸ 1416 φῬαβίύϊτηθ, ἃ {π|γ Ὁ ΤΥ 6 ἰο [1 ογαύυσθ δά ᾿ 

ῬΒΜΙΟΒΟΡ Ων ὃ. ἘΥΘαΘΘΕΟν ἴοο ἨΘ6 θηρᾶροβ ἴῃ ῬΟ] 65, θη σἶβθθ ΟἹ 
ΒΙὼ [θοῦ ἴῃ {μ6 δββθιη]Υ, βρθακίηρ' δηα δούϊῃρ νυνὶ δαάσθᾶὶ το θββ- 
ΠΕΒΒ: καὶ οὔτε τις τάξις οὔτε ἀνάγκη ἔπεστιν αὐτοῦ τῷ βίῳ, ἀλλ᾽ ἡδύν 

τὲ δὴ καὶ ἐλευθέριον καὶ μακάριον καλῶν τὸν βίον τοῦτον, χρῆται αὐτῷ 
διὰ παντός ἡ. 

ΤῊ15. ἀθβουιρύϊοη ἃ ηα 105. ᾿τηρϑυβοποῦοη ἴῃ ΟΔ]116168. ἃὺθ ΘαΌΔΠΥ 

ΒΕΡΡΥ Βρθοίϊσηθῃβ οἵ Ῥ]αίοβ ἰϑθηῦ ἔὸν ὑπὸ Πῖρμῃθυ οοιηθᾶγ. Ηἰ5 
᾿ ἐν ῬΟΥΘΙΒ 850 ἃ΄6 ΘΧΘι  1ῃ6α ἴῃ Ῥαββαρθθ οὐ θούῃ ἀϊδὶοριιθ8, 

ΤΟ ΚΑΌ]Θ᾽ ΤῸΓ {611 Θχοθ]θηοθ δα ΤΣ ὑΠ6}} ΤΟΒΘΙ]θημοθ. ΤΏΟΒΘ 

0 μᾶνθ ὁποθ τϑϑᾶ 071} ποῦ Θϑβ}}Υ ἔογρϑῦ ὑπδύ ορθῃίΐηρ' ραββᾶρθ οὗ 
{π8 βϑοοπα Ῥοοκ οὗ {π6 Τύθραθ]1ο, ἴῃ ὙγΒ]Ο ἢ ἃ ΘΟΙΩρΡΑ 5οη. 15 ἰηδυϊαξοα 
Ῥούνθθῃ {μ6 1468] “τύ Μϑδῃ δηα {86 1468] Τ]η]αθ Μϑη, [ὉΓ {6 
Ῥάτροβθ οὗ δδοουίδϊ ἱηρ Ὑυμϑύμον οὐὗὁἨ {86 ὕνγο 18 Ὁπ6 παρρίου ὅ. ΤῈΘ 
οοπμαϊαίθθ, πκ βίαθαθθ οὖ ὃ ΘΧ ὮΙ ὈΙ 1ΟΠ, ἀὰθ Β ρΡρΘα απ οἹθαηθᾶ 

ἔου ὑμ6 ἱπβρϑούϊοῃ οὗ ὑπμ6 γπάρϑβ: ὑῃ6. ππ]τιβῦ τδη 15 ἀθππάθα οὗ 8]] 

ΤΩΟΤΪ ΒΟΓΆΡΙΘ5, {π0 7α5ὺ ταϑῃ οὔ 411 σου] αν ργαάθηοθ πα οὐ 811 {Π6 
οὐὐνγαγα δανγϑηΐαρθβ Ὑγ 10 ἃ τοραΐαϊϊοη ἴον ΠΟμΘΘΟΥ ΘΟΠΘΙΒ. ΟἹ ἃ 

ΤΠ Ὑ7156 ἴῃ ἷβ ρϑηθεδίίοη. ὔϑοι 18 Θπαπθα τιν {16 ᾿π θ]] θοῦ] 
ααθ 1165. ὙυΒῖοἢ. ὙΥ}}} τᾶκὸ ἶσὰ ρου θοῦ ἴῃ 18. οὐνὰ Ῥαβίηθββ ; {86 

ππ͵αδὺ τδη τι ῬΟΙΠ]Θ55. οαπηΐπρ' πα Ρϑγ θοῦ ὑγΌυ] ]} Ὑγίβάομχα, 

Ηΐ5. σῖναὶ σι ἰη θ]]Πρθηοθ ΘμΟαΡ, δη4 πού τηογθ {ῃ8η ΘΠΟΙΙΡΉ, ἴο 
ΤΟΠαΟΙ Εἴτα ῬοΥΘΟΥ]Υ 78 ; 086 ππη]αδῦ τηϑ Ὑ71}] οοπμβθαπθηύν, ὈΥ ὑπ6 
Βγρούμϑϑβίβ, ῶγο οί 15η64 ἃ σμαγϑούθι ῸΓ ρϑυίθοι 7υβύϊοθ δπμᾷ {δἷν 

4! ϊηρ', γγ 1116 {1 78 τηϑη, ἷ7Ὠ[Ὸ 15. ἰο ΚΠΟΥ ποίμϊπηρ οὗὁὨ {π6 τὺ οὗ 
ΒΘΘΠΜΪ Πρ, Ὑ71} Βθθῖὰ ἴο {μ6 σψυ]ραῦ ΘΥΘ ὃἃ8. ρυϑθδῦ ἃ ΒοοΠα16] 88. ΠΙ8 

τίν 5. ὙΠ15 Ὀοίπρ' ΒΙΡΡΟΒΘΑ, Ὁ 15. ΠῸ ἸΟΠΡῸΓΙ αΠΠΠοα] , βῶγβ ΟἸδα- 

οοῃ ἴῃ {μ6 ἀϊαίορτθ, ο [Ὀσϑίθ}} [6 ἔογύππθβ οὐ {16 ὑνγο. Τὴθ πη]δὲ 
ΤΩΔῚ 15 ΟΥἨ ΘΟΌΥΒΘ ῬΤΟΥΙΑΪΒΘα ἃ ΟΔΥΘΟΙ οΟὗὁἨἁ ππϊηἰθυταρίθα δη]ογταθηύ, 
νἱούουυ ΟΥ̓́ΘΙ ΔΒ ΘΏΘΙΏΪΘβ, ὑγΘα ἢ, ῬΟΡΌ]ΡΙ ϑιποηρ τηθπ, δπᾷ, 1 

2 χὴν μὲν αἰδὼ ἠλιθιότητα ὀνομάζοντες---σωφροσύνην δὲ ἀνανδρίαν καλοῦντε-ς--- 
μετριότητα δὲ καὶ κοσμίαν δαπάνην ὡς ἄἂγροικίαν καὶ ἀνελευθερίαν οὖσαν, Ἐβρ. 
560 Ὁ. Οον. αοτρ. 491. ἣ 

3 (τράγο αοτρ. 484. : 
4 (ογρατο αογρ. 491, τοὺς ἠλιθίους λέγεις τοὺς σώφρονας : Υηοχ, δεῖ τὸν ὀρθῶς 

βΒιωσόμενον τὰς μὲν ἐπιθυμίας τὰς αὐτοῦ ἐᾶν ὡς μεγίστας εἶναι καὶ μὴ κολάζειν, 
κ.τ.λ. 

6. Ἤρρ. 1ϊ. 861 Ὁ, ἑκάτερον ὥσπερ ἀνδρίαντα εἰς τὴν κρίσιν ἐκκαθαίρεις τοῖν ἂν- 

δροῖν. 
6 Ἔρρ. 1ϊ. 860 Ε. ι 
Ὑ μηδὲν ἀδικῶν δόξαν ἐχέτω τὴν μεγίστην ἀδικίας, 861 ο. 



ΧΙ ΙΝΤΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΘΟΘΟΙΥ ΒΦΟΙ 065 νδὶ]} υγιῦ ἢ πϑῶνϑη, {π6 νου οὗ {π6 ρσοάβ. ΟΥ̓ μἷβ 
ΟΡΡοπϑῃΐ ται γγαοια 18. ὑμ6 ἰοο οθιῥαΐπ ἄοοπι: ἢΘ Ὁ}1}}} θ6 βοοιν 6, 

ἐουταθη θα, οαδῦ ἰηΐο ρυΐβομ, ἃη ἃ Ὑ71}} ομα ὦ 116. οἵ τη ϊβουν ἸΡΕΝ πὸ 

ΟἸΌ55. ΥΥ ΠούμοΥ οὗ {π6 ὕπνο, Ὁ 15 ἈβΚϑα, 15 [Ππθ ἈΔΡΡΊθι" τηδῃ ὃ 

ΤῊΪ5, 1Ὁ 15. οἷθαν, ἰ5 θα ὦ βὐδίθυαθηῦ ἴῃ 15 τηοβῦ αρϑύγαοῦ ἔΌΡΤη. το {116 
ααθδύϊοπ ἀἰδβοιββϑα νυ ῬΟΙῸΒ. ἴῃ 0Π6 βθοοπα, 8δπ4 υγ10Π (ὑ]}1Ο0165.. ἴπι 

{π6 ὑμἰγᾷ δοὺ οὗ {μ6ὸ (ογρίδβ, μα {μ6 ῬΥΓΟΡΠΘΟΥ ἴῃ {π6 Δ ΟῚ Ῥαββαρθ ὦ 

οὗ π6 οοπαοιηηδύϊοῃ πα αἀθαύῃ οἵ δοογαύθβ. οοιῃροίθθ ὑπ 1656}1- 

ὈΙθποο. Ομ]γ, δθ. ΟἸδαοοι οοΙαρ] αἰπμβ (ΠΕ θΡ. Ρ. 8568 0), δϑ 1 τν 
τϑίδγθμοθ ὕο 15 αἰδίοραθ, 86 οαδὸ οὗ {πη6 71ιϑῦ τῆϑῃ 18 τιοῦ ΤῸ} 6- 

βϑηἰθα αυϊΐθ 50 ὉΠ ΥΟΟΤΔΌΪΥ ἃ85 10 ουρηῦ (ο Ὀ6, ἰπ οΥΘ ο ἐΐθ 05] 

δηἃ ἰΤΥΘΥ ΘΒ 016 ἀθοϊβίοη οὐ {π6 βυϊ Ὀθύνγθοῃ Πἰπὶ πα ἢΪ5. σἱτὶ .]. 
ἘΎοὰ ἡ ίοῃ 10 γγου]α βθθὰ ὃ5 1 Ῥ]αίο ᾿ἰπη561 μδα Ῥθθὰ ἀἸ5β8 5 Πη 0 

Ὑγἢ 08μ6 ἴοο μαδύν ἀθοϊβδίου οὐὗὁἨ π6 απθϑύϊοῃ αὖ 550 10 ἢ. ΘΟΟΓΆΤΘΒ 
ἴῃ {πΠ6 (ΟΥΡΊΔΒ. ῬΙΟΠΟΙΠΟΟΒ, Φη 4 ΔΟΘΟΡΑΙΠΡῚΥ Ὁ 15. το] ΠΟΤῈ οἰαδο- 
ΤαύΘ]Υ ἀἸβοιϑβθα ἴῃ {π6 ἘΘΡΌΌΙΪΟ : [86 αὐ οιὐραύου. ἀθοϊϊηΐηρ ἐὸ δαὶ α- 
ἀϊοοῦθ πη Ὁ}] τηϑην ρτουίοιιβ απθϑύϊοηβ ἃ’ Θ αἰβροβοα οἷ; ἴὰ ἔδοῦ 861] 
{π6 ἀαῇἤηϊίοη. οὗὨ « πϑύϊ686, τηοσα] ὡηα Ρο] [1608], 15. Βα βου] Υ ταϑὰθ 

οαὖ, ἃπΠα {πΠ6 νϑυΐοιϑ βύαρθβ ἃ πα τηοαϊβοιίϊοηβ οὐ Τη]πβύϊοθ α150}1- 
- Τηϊηθθα. 1} 016 ἰθηύῃ Ὀοοΐς, πουγθυθι, ϑοογΐθθ ΒΌΤη85. ὉΡ, δηᾶ 

αθ] νϑυβ βθηΐθμοθ ϑοοογάϊηρ ὅο π6 ουϊάθηοθ Απηα ουϑὴ ἤθΥΘ {Π 616 
15. 0Π15 ΘηΘΙΟΟῪ Ὀθύνγθθῃ {Π6 Οογῦρίαθ δμα ῃ6 Τύθριθ]ϊο, ἐμοῦ Ρούι 
Θηα ὙΠῸ ταγυϑῃῖοο! ἀἰθβοῦρύϊοηθ. ΟΥ̓ 0πη6 ἀἄοοῖη ὑοῦ νγαῖϊθ {ῃ6 
τσ ὐθοῦβ ἃπα {Π6 αὐτο ύθοιβ αἴθ. 06. 50] 518}} Ὀ6 ραγῦίθα ΠΌΤ 

,ς {πο Ροᾶγ. ΤΠ Βοθηθυυ οὗ {μ6 τηγίῃ ἴῃ ῃ0 Οἀογρίαβ 15. ΔΓ 658 
δ ϑ]αθογαίθ πῶ ἐμδὺ ἴῃ {π6 ΒΘΡΌΡΙ]ο : Ραδ 86. ἱπέθγθποθ ἰηὐθηαθᾶ τὸ 
Ὅ6 ἄγϑυγῃ 15 θυ θη ]ν ὑπ βτηθ ἴῃ ὈΟΥΠ Θα868. 

Τὸ Ὀγίηρ [86 ροϊηΐβ οἵ τϑϑϑιλίθημοθ Ὀθύνγθθη ὑμ6 ὕνγο αϊδίορτος 
τηὔο γϑύ οἰθδγοι ΠΡ, 10 τὺ 6 ὙΥ6}} ἰο απούθ ἴῃ ἔγθϑ ὑγδῃβύϊοη, πα 

Ὑγ ἢ ἃ ἔδνν πηϊτηρογίαηῦ οἸα ΒΒ: Οη8, ἃ ραβδαρΘ οἵ Βοιὰβ Ἰϑηρύῃ Ὀεύ σγοδῖ 
Ἰηφουθδύ ἤροτα ὑπ βθυθηίῃ οἵ {μ6 ὑπιγύθθη Τρ 581165 αὐὐνὶ θαὐθα ὑο ῬΙαΐο ". 

Βα "5 ῬΆΒβαρΡΘ 15. ῬουμΡ8 β]αποθᾶ αὖ ὈΥ Αὐἱϑῦ. ἘΠΏ. Ν. ἱ. 8: τάχα δὲ καὶ μᾶλλον 
ἄν τις τέλος τοῦ πολιτικοῦ ᾿δἴου ταύτην ὑπολάβοι. φαίνεται δὲ ὑποδεεστέρα καὶ 
αὕτη. δοκεῖ γὰρ ἐνδέχεσθαι καὶ καθεύδειν ἔχοντα τὴν ἀρετήν, ἢ ἀπρακτεῖν διὰ βίου, 
καὶ πρὸς τούτοις κακοπαθεῖν καὶ ἀτυχεῖν τὰ μέγιστα τὸν δ᾽ οὕτω ζῶντα οὐδεὶς ἂν 
εὐδαιμονίσειεν, εἰ μὴ θέσιν διαφυλάττων. 

9Ρ, 469 λ, ἢ που ὅ γε ἀποθνήσκων ἀδίκως ἐλεινὸς καὶ ἄθλιος. ἧττον ἢ ὁ 
ἀποκτινύς, κιτιλ. ὙἼΤὴ6 οᾶβθ οὐἨ ΑτομοΙαὰθ. ΠΌ]]Ονγθ, ΡΡ. 470, 471; δὴ ἰμϑύδῃμοο οὗ 
ΒΘΟΘΒΒΓᾺ] νν]ΟΚΘάηθ55 ὅο νν 1 Οἢ ῬΟΪτι5 ροϊηῦβ ὙἹῸ ἢ. ὑυ] ΠΡ, 

ἘΠΡΟ ΒΩ ΒΒ, ὧς 
2 ΠῚ.6 οαϑ6 ἔου ὑπο Ῥ]αύομϊο Εἰριϑθ]οϑ 85 οὗ Ἰαῦθ ραϊπϑα ργθαῦγ Το Μν, ασοῦθ᾽ 5 

τ Δ ΒΌΘΓΙΥ ΠἰΒΌΟΣ 1041 ΔΒ] 518 Οἵ ὉΠΘῚΡ οοπύθηὐβ ; Ὑγ 8116 Δ. Θιαϊημθηῦ ΒΟΠΟΪΔΥ Οὗ ἃ δοῦν 
αἸυθηῦ ὕγρθ, δου] Οοθοῦ, μὰ5 Ῥυοπουῦποθα ἴῃ Ἄνουν οὐὨ ὑμ6ν ΘΟΠ ΘΠ 685. ΟἿ 
του 5 ΡΌΓΘΙΥ ΡὨΙ]ΟΙορ θα]. ΤῊ τηοϑῦ ἐαβυϊἸοι8. Οὗ οΟΥἹὔ165. θο]α 65. ὕμαῦ 0 ΟἿ 6 
Ῥαὺ ῬΙαῦο οουἹὰ μᾶνο νυυυιυύῦοι ὑμθη. Βαῦ Πουγονον ὕμο αποϑύϊοη οἵ σιέδογδἠϊ» 18 
ἀροϊαοα, ὑπ6 ατὐλογὶέψ οἵ ἢ βουθηῦῃ ΕἸ ρ᾿βῦ]6, οὗ ψμῖοῖ ὑμ6 ρθν 185. ῬΥΟΡΘΥΪΥ ἃ 
Ῥανῦ, ἢ88 ἌΘνΟΥ ὈΘΘῺ ἀρ αΡΊ ΘΑ ΟΥ̓ ΔΗΥ Θοιηρούθηὐῦ ΒΟΒΟΪΆΥ, 



ΤἸΝΤΒΟΘΠΟΤΙΟΝ. χ 

Ταὶ ἰβ ἀοουτηθηΐ, ρτοϊδββίηρ ἰο Β6 πὶ ὑύθα γμ θα 105 Φα μον μϑᾶ τϑδομοᾶ 
ὃη ϑανθησθα ἃρθ, Β]αίο (1 Ῥ]δῖο 10 15) ρῬυθίδοθβ ἣν ἀθίθ θα Πϊβύονυ οἵ 
ἢ1Β ἀθὶϊηρβ τὶ Θυγδοῖιδθ ἃ Πα ΘΙ ΒΙΙΘΟΘΒΒΙΥΘ Γ]618, ὈΥ ἃ ὈΥ]6  βυτὰ- 
ΤΩΔΙῪ ΟΥ̓ ΠΙΒ ΘΑΓΙΥ ῬΟΙ 0108] Θ ΡΟ υ θη 65 ἴῃ Αὐἰμθηβὅ. “ὙΥΆ1|6 γουῃρ, 

ἢθ 58 Ύ8, “1, [1Πκ6 80 τυϑῆν οἴμβϑιβ, γθϑοϊνοα {πῶῦ ἃ5. 5000 ἃ8 1 ὈῬΘΟδΤῚΘ 
ΤΩΥ͂ ΟὟ Τδϑίθυ 1 ὑγου]Ἱα ὑγγὺ Τὴν ουύαπμθ ἴῃ ΡΌΌ]1ο 16, ὙΤῊΪ5 τϑβο- 
Ἰαποη οὗ ταΐηθ οοἰπμοι 66 νυ] σου Ομ ηρ65 ἴῃ {Ππ6 βίαϊθ οἵ ΑΥΠΘηΒ, 

ὙΠΟ. 1 5118}1 ἀθβοσῖθθ. ΤᾺΘ ἐπθπ τα μ-Ραβθα οοπβυϊψαθίοπ πη ᾶθ61- 

υγθαῦ ἃ τα 1081} οἤδηρθ: δηά {πΠ6 σογθυμτηθηῦ 1η 18. δἰ ἐθυθα [ὈΤΤ νγὰβ 
οπἰγαβίθα ἰοὸ ἃ Βοάγ οὗ βέγτοπθ ταδρ  βύγαΐθϑ, οὗ Ὑ Ποτὰ θἰθνθη δϑάτχηϊ- 

ἩἰΒίοΓ ΘΙ ΔΗΆΙΓΒ ἴῃ {Π6 οΟἰὐγ, δα ὕθῃ ἴῃ Ῥϑίγαθαβ. Ονϑὺ {μ686 ὑνγθηίγυ- 
οὐλο γγῶβ βού ἃ βοᾶαγὰ οἵ Τϊσν νι ΔΌβοϊαὐθ ρόνγοῦβθ. «ἀτηοηρ {Ππ6 
Ἀβγ τόμ ΓΘ ΒΘΥ ΘΓ] οὗ τὴῦ οὐγπ Κιπᾶγοα απ δοαπδιπίαποθ, ὑγηῸ 

ΒΟΟῚ ἰην]θα τὴθ ο ἰδῖκθ ραᾶγύ 1 οδυσυηρ οαὐ ἃ ῬΟΪΙΟΥ  1Ο ἢ ὑΠΘΥῪ 
ἐπουρσῃῦ σου βαϊδ τὰθ 76}. Ὑοιηρ ἃ5 1 ῇθῃ νγαβ, σγῇο οδῃ 

ὙΟΠΩ͂ΘΥ δὖ {Π6 ΘΙΤῸΣΓ ἰηΐο ψϊοῦ Γ τνγὰβ ᾿οίγαγθα ὃ ἘῸΣ 1 ΤὉΠΑΪῪ 

ἐπουραύ, ὑπᾶὺ ὑπ ῖν ΦατηἸηϊδύγαθοη ὑγοῦ]α Ὀ6 ἀϊτθοίθα ἴο {π6 στϑαῦ 

Θμα οὐ Ἰϑθβάϊηρ ὑποῖν δου αὐγγταθη ΠΌΤα ὃπ πΗΤΊρ ὕθοιιβ ο ἃ τἰρσ  ΘΟΥ8 

οοῦγΒ6 οὗ [1|86 δηα τ ϑΉΠΘΥΒ, ἅμα 50 ΦῃιηΚίηρ 1 θορδῃ οΔΡ αν ἴο 
σγούοῃ ὑμὶν ργοοθθαϊηρβ ὙΥ̓Βαύ ὑγὰ8. ΤῊΥ 5. ΠΡΓ86 το πα {πμαύ δα] 

8.5. ὑγῶϑ ἐμ οἱ ογᾶϑυ οὔ {πίπρϑ, 16 ὑγῶβ ρᾳ ΓΘ ρο]4 “ ἴῃ δοιαριίβοι ὙΠ 

8 ἰτοῃ ΤῸ]6 ΠΟῪ βοὺ ἋΡ 1ῃ 18 βίθαά. ἀτηοηρ {Π6}} νγουδύ δοίβ οὗ 

ἐγΓΆ ΠΥ, ὑγῶϑ ΟΠ6 ΠΥ ῥγδούϊβθα οα ΤΩΥ ἔθη ϑοογαΐθϑδ, ποὺ ᾿ανδηοθα 

ἴῃ 116, ΠΟ, 1 τααῖτθ ὈΟ]α ἴο 580, νγὰβ ὑπ6 τηοβὺ σὶρ ύθοιιβ τα ἐῃ 6 
Ἰϊνίπσ. τὰ {ΠΟῪ οΥαθυθα ἰὸ ρὸ τνιθῃ σου ίαϊπ οὐἤθυβ ὑο ἔθη ἔγουα 

ΘΑ] ταΐβ ὁπ6 1,60, γῇοτα ποὺ Πα ἀοογηθα ἰο ἀθαΐῃ, ϑυ!ἀθηῦν [ὉΓ 

{Π6 ράγροβθ οὗ ΘΟΙΏΡΙΌΠΆΒΙηρ ΘΟΟΙδίΘΒ, δηα τηρκίηρ' πἰπ δὴ Θη- 

ξογοθα ϑοοοιαρ!ϊοθ ἴῃ {π|6 11 οὐτηθ5. ΓΒ οὔθ, μονγονοῦ, μ6 στϑίαβϑα 
ι[ἴο ΟΌΘΥ, Ὀοίπρ ργθραυθᾶ ἰοὸ ἴδοθ ὑπ δομϑθαῦθποθβ οἱ ἀ] βου θαϊθμοθ 

ἰχαίθον ἐπδη ϑϑῖθῦ ἴῃ ὑποῖν πη Ὁ] ονγοᾶ Ῥγοοθθάϊηρθ. ὙΥ̓́ΒΘη 1 νἱ- 

ποβ564 {π686 δῃηα οὔθ θαυ} }Υ Ἰπ!ΙγοὰΒ ἀοίηρδ, 1 τγὰβ Π]16α τ ἸῈ 

ἀϊδρσαβύ, δηὰ γγΙ Παγοὺν ΤΥ 861} δἰ οροίμοῦ ἴσου {Ππ6 ΒΟΙΤΟΥΒ οὐ ὑμαῦ 

οὐ! ἰϊαθῦ. Επδ Ἰοπρ' πουγουον πῃ6 ΤΉ ὙγῸΥΘ πηβοϑοΐθα, πᾷ ἃ 

οουπἰου-του οἰ δΐοι ὑοοῖς Ό͵δοθ; ὙΥὨΘΓΘΊΡΟΠ ΤΥ ΟΪ]α ραββϑίοη τονὶνϑα, 

ἐμβουρ ΒΟΥ, δηα 1 γγὰβ ἀραΐῃ ἔδΐη [0 ἰῶκθ δὴ δοίϊνθ ρᾶγύ ἴῃ 

ῬΟΙ 168. ΤΠΏΔοΥ {815 ποθ ΤΘρΊτηΘη, Δ δ115 ὈΘΙηρ᾽ 5011] ἴῃ δ πιηβου] θα 

βύοϊθ, Τα ΠΥ ὑΒΙΩΡΒ ΟΟΟΙΤΥΘΑ ὙγΒΙΟΠ τηϊρηῦ ἸυΒ]γ ὈῸ οδ]θοίρα ἰο: 

ἐπουρσ ὁπ ὑπ ὑγ016 {Π6 τοβίουθα αριύνθθ δοίθα νυ ἢ ΟΠ Β᾽ θυ} ]6 

γηοᾶάογαίίΐοα. [Ὁ 15 ποῦ νομᾶουα] ὑπαῦ ΤΘΡΥῚΒ815 Βῃο οι] Ρ6 ἱπηΗϊοίθα 

ὈΥ ῬΡοΙ] ἴθ] οΡΡοπθῃΐβθ ἴῃ ὑϊτηθβ οὗὁἨ τϑνοϊπίϊοῃ, Ραύ 10 γγὰβ ἃ βύγδπρο 

8 νεὸς ἐγὼ ὦν, κιτ.λ., Ρ. 824. Ο ἴο 826 8. 
4 χρυσὸν ἀπέδειξαν τὴν ἔμπροσθεν πολιτείαν. 
ὅ ἐπανήγαγον ἐμαυτὸν ἀπὸ τῶν τότε κακῶν. 



χὶν ΙΝΤ ΒΟΘΌΟΈΤΙΟΝ. 

οἤδποθ ὑπαῦ 164 οογίαϊη οὐ {86 ρϑορὶθ {πθὴὰ ἴῃ ῬΟΘ ἴο δυιαῖρη 

ϑοογαίθβ ἴῃ ἃ οουγὺ οὗἁὨ αβύϊοθ οἢ δὴ δὐγοοΐοιιβ ομαυρο Ὑγυ 10} δυοα 

1ἷπὶ 1685 ὑπῶπ ΔΠΥ͂ τη. Ηθ γγχὰβ δοοιβϑᾷ οὗ ἱπηρίοίυ : δπᾷ ἐμ 
ἡπᾶροβ βδὰ {π6 ἱησταύπαθ ο σομάθαῃ ἃπα ρα ἰο ἀθωύῃ οὔθ ὙΠΟ, 

ὙΠΘη ΠΟΥ ὙγΟΥΘ ἴῃ ἰτοᾺ}} 16, μδᾶ τοίαβοα ἕο ρογρϑίναίθ δῇ δοί οὗ 
ὉΠΒΔΙ]ονγοα νἱοίθποθ ἀροϊηδύ ομθ οἵ {πμ6 Θχι]θα ἔτιθπαβ. ὙΏΘη 1 

γϑηθοίθα, 1 βαγ, οἢ ῬΓΟΟΘΘαΙ ΡΒ. {|κ {ῃ 656, δηα οἡ {π6 ΟΠ ϑοίθυβ οὗ 
{86 Ῥυϊποῖραὶ ρα ]16 πιθῃ, πα {π6 Ἰανγθ Πα Οσιιβύοταβ ρυθυαὶθηῦ δὖ ἐῃ6 
ἐἶτηθ ; {Π6 ἸοηΡῸΙ 1 ὀομβι ἀθρθα πα {ῃ6 οΟΙάου 1 σγϑνῦ, {πΠ6 τόσο αΠΠ- 

οὐ] Ὁ Ὡρροϑαγθᾶ ἰο τὴϑ ἴο βοόνϑιῃ Αὐμθηβ οα τὶραῦ ρῥυϊποῖρ]θ5. Τη {16 
βγθὺ Ῥίαδοθ 1 νγᾶὰθ ΠΏΡΟΒΒΙΡΙ6 ἴο δοὺ νγμοαῦ ἃ ΡΥ ; ΜΘ Ω {}16 
ἘὈΠίνΟΥΒ8] ΟΟΥαρύϊοη το μἀθυθα Ὁ αἰ Θὰ’ ἴο ἤπα ταν τηδάθ, μά 

ὙΠΟ} Ὁ νγὰβ ποὺ ΘΑΒῪ ἴο οοῃϑίχιιοῦ ΘΠΘΥ ; ἴη {η6 ποχὺ ρδοθ Ὀείῃ 
Ιωβ Ὁμα ΤΩΔΏΠΘΙΒ Ὑγ6 16 αἀθρθηθιαύϊηρ' Ὑγ1ἢ ΤΘαΓᾺ] τοριαϊύγ. ΤΠ 

ΘΟΠΒΘΟΑΌΊΘΠΟΘ νγῶβ ὑπμαὺ, [ἃ]}] ἃ5. 1 δὰ οποθ Ῥϑθὴ οὗ ρο]ϊοοὶ θηΐμα- 
βίδβση, ὕμθ βρθούϑοὶθ οὗ ὑπ σϑηῆθιαὶ ἀἰβουᾶθι δ πα ΘΟ ΒΙΟη. δἰτηοϑύ 
ΦΌΣΘα τὴν Ὀχϑὶῃ : δηα ὑπουρὴ 1 νου! ποὺ αἀθβιϑὺ ἔροσὰ ]οοϊτίπρ' ουὐ 
ῸΤ βοῖὴθ ὁρρουαμιυ οἵ ταθπαϊηρ {Π6 ργδθηῦ βίαία οὗ ὑπϊηρ5 δπα γγὰδ 
ῬΓΘΡΑαΓΘα ἰο Ὀιάθ γὴν ὑΐτηθ, 1 μα ]ν ἃυυϊνθα ᾿ὖ {Π6. Οἰθῶῦ σομνυ]ού] 0. 
{παῦ 411 οχ᾿βϑύϊηρ᾽ ΤΟΥΤῚ 5 οὐ ρουθυῃσαθηῦ ἃγ6 σα] ο]γ στοπρ᾽ ; δηα ὑπδΐ 

ὑμῖν τίου ἢ. Ὑ71}1} Τα 6. ἃ ΤΑΘΟΒΙΠΘΙΎῪ ΟΥ̓ ΘΧ(ΥΔΟΓΑΙΠΔΥῪ ΒΟΣΤῸΝ 
γγου Κίηρ' ἀπά θυ πιπτιβια! ιν ἔα γου Δ ΌὉ]6 οἰτουτηβίθηθβ. 

ΓΗΒ 1 νψγὰβ οοπβίγαϊ θα ἰοὸ βᾶν, ὑπαῦ Ὁ 15. ὑπ ῬΒΠ]ΟΒΟΡ ἢν Δ ΙΟΠΘ 

ὙΠΟ ἢ οδπ ΘΠ] ρθη ὰΒ ο ἀϊβοθρη ὑπ 6 ῬΓΙΠΟΙΡ]6Β. ΟΥ̓ }αβύϊοθ θ᾽ 
ἴῃ {Π6 δίαϊθ οὐ ἴὴὼ ὑπ [ησϊνί δ] ; πα ὑμπαὺ δοοογαϊ ρῚῪ 0ῃ 6 ΟΥΧΩΘΒ 

ὉΠ ΤΑΪΒΘΙῪ ΟΥ̓ Τρδη ΚΙ Πα Ὑ71}}1 Πθνθ ἤν ἃ 6πα, ππ01} οἰμου {Π6 
ΠΙρηθϑῦ. οἱαθθ Οὐ ῬΏΠ]ΟΒΟΡΪς ὉΒΙΉΪΚΟΥΒ. 5181} βίορ ἰῃὐο {π6 βϑαΐβ. οἵ 

ῬΟΥΘΙ, ΟΥ' ὅπ οχίβύϊπρ ΤΠ] ΓΒ. 58Π.8}] ὈΥ Βοῖὴθ ταΐσϑοὶθ Ῥθοοσηθ ᾿τηθαρβᾶ 
Ὑγ ἢ ΡΒΠοβορΐο 1ἅἀθδβ.᾽ 

Τὴ {Π15 ραϑβαρθ {6176 15 ΒΟΔΥΌΘΙΥ δὴ ΘΧΡΓΘΟΒΒΙΟα οὗ Ὑγ ΙΟῈ νγθ 40 πού: 
ἢθϑι" [86 ΘοΒβο δἰμϑι ἴῃ {π6 (ἀογραβ οὐ 'ῃ ὑπ 6 ΘΡΌΡΙΪο. ΤῊΘ ἔομθ οἵ. 

ῬοΟΙ 168] ἀοβραῖΐν ἡ Βῖο. ρουνϑᾶθθ {Π16 ἔοσταοὺ αἀἰδ]οραθ, ὡπα {Π6 θατδὶ . 

ΒΟΟΡῚ ῬΟΠΓΘα. οἡ {16 ῬΓΟΪΘΒΒΙΟηΒ. οὗ ὑπθ τῃθίου οὗ {η6 ἀρόσγῶ δῃᾷ {Π6. 
τ μϑίου οὔ [μ6 56Π.0015, ἃ5 ΘΧΘΙΏ ΡΠ 6 1 (ὑ411101695 πᾶ ἴῃ ῬΟΪὰΒ ; 41} {μ6. 

Ἰη ο] σῶμ 06 ἃ πα 811 π6 οχαρροχγαίοη νυ 10 ἢ τηδυῖς 105. ῬοΪθιηῖοαὶ ρΡδ85- 

βῶρθ5, Ππᾷ, 1 ποῦ {Π6 1 οοταρ]θύθ ΦΡΟΪΟΡΎ, οὖ Ἰθωβύ {ῃι61} -Θχ ρ]αηδύϊοῃ 

Θη ΡΔ]]Π]δθοη ἴῃ {86 58α ἰα]6 οἵἁ 815 Ῥο 1608] ΘΧ ρου ΘΠ Ὸ 5. ὑγῃοἢ Ῥ]δΐο 
ἘΠ1Ὸ]45. ἐο ἷβ ΘΟΥΓΟΒροπἀθηὐβ ἴῃ {Π6 Ἰούίου. Ἰπιδῦὺ ααοίρα. ἨΠΒ8 ΠΟΡΘΒ 
ΟΥ̓ βουνίηρ δῖθ. ΘΟ Ὺ δα ὑνῖθθ ὈΘθη Ὀ]ρ θα. ΠΘ βουνοῦ ὺν οἵ Π6 

ἢγϑῦ ἀἰβρροϊηὐμηθηῦ ταΔῪ ὈΘ ᾿ἰπΐουγθα ἔρουα ὑπὸ ἔβου {πῶῦ δηηοπρ {Π6 
ὙΒΙΡΕΥ πᾷ {ποὶν Βα θοΥ αἰ μαῦθ8. Ὑγ6Γ6 τὰθη θη ἀθαχοᾶ ἴο ᾿ἰπὶ ὈΥ 11 ΘΥΆΓΥ 
ΒΤ 165. ἃ. Ὑ76}} ἃ5. ὈΥ πᾶ τ᾽ ϊοηβῃρ. ΟΥἰ185. δηα ΟΠ δι 65 
ὉΤῸ ΠΔΠγ165 ὑπαῦ ραγΘ ἴῃ ΠῚΒ5. Θαυ]οϑὺ αἰ] ΟΡ 6Β ; ΟΩΘ Ὑγᾶβ ΠῚΒ ππ0]6, [Π6 



ἹΝΤΕΒΟΡΌΟΤΙΟΝ. ΧΥ͂ 

φὐθμ ον ἰ8. οοαβίη ὈΥ͂ 86 τηούμθυ᾽ 5 5146 ; δπᾷ οὗ ΟΒδυταϊθθ ῃ6 ΠΐτΩΒ61 
Εγ5. ὑπαῦ μ6. 8 φιλόσοφος καὶ πάνυ ποιητικός, ἃ ἀθΘϑοΙΙρύϊοπ. 8180 

ῬΙΙΟΦΌ]6 ἰο ΟΥἰα8. ἋἸδασοῃ ὅ ἴοο, Ϊδ πηδύθυ μα] συδπα ἐν Πθι, γα β 
"τ Οὗ 1786 Ῥίγαθιο Τ)ϑοοιανιταίθι Ααά ἴὸ {ῃ15, ὑμαῦὺ Ῥ]αΐο νγὰθ δῇ 

Ἰυυραίν! ἃ ῬούΒ ὈΥ ἔμ τ Β πᾷ τρόμου Β βἰᾶθ; δηᾷ μῖ5. δυϊδύοογα αὶ " 
Ῥχγολαᾷίοθα, ἄουινθα ἔγοτα ἷϑβ ὡποθϑίουβ, ἃπᾷ δ ὈΥ ἃ παύαγα ΠΥ Πϊἴ66 

Θμηα {αδύϊαϊουιβ ὑθιαροι, ἃ δυσχέρεια φύσεως οὐκ ἀγεννοῦς, ἴο τι86 15. ΟὙΏ 
ῬῇταωΒβο ἴ, γγο]α ᾿πο]]η6 Ὠΐτα ἴο ΔΙρΡῸΙ Ὑ761}] οὗἨἁ Θὴγ αὐϊοτηρὺ ἰο τϑίουτα 

ΘΠ4 τοι ο 61 ὑμ6 βαΐθ οὐ Τιϑοθαδθιλοῃῖδη ὈΓΙΠΟΙΡ]65, ουθὴ δα {ῃ6 
ὨὐΘΓΡΥΒ6 ὍΘ οομΠάθα οὸ Ῥϑύβοη5 1685 Καόνγῃ 8δηα ὑγαβίθα μδη 

Ποβ6. ἔγιθπαθβ πα Ῥαΐίγομῃβ οὗ Ὠ18 γουΐῃ, σι ποσὰ μ6 πδᾶ βρϑῃΐ 
[ΤΩ ΒΉΥ͂ 8.Π ΒΟῸΣ ἴῃ {86 βοοϊθύν οὐ ὑπ6 τηϑῃ Ὑγλ0 τγῶβ ὕο Εἰσὶ {π6 1468] οὗ 

Ὧ1] {μαῦ τγὰβ τσῖβα ἀπ δοοῦ ἴῃ Βυτηδηϊίγ. Τἱθαρροϊηίθα ἴῃ {Ππ6 ΠΟΡΘΒ 
68 Βεᾷ ΤΟγτλθα οὗὨ ὑπ6 αὐ βίοογαϊίο ραυῦγ, ἢ γγὰβ ὕπ6 Ὀούϊοι ργθραγοᾷ 

᾿ ἰδ κθ ὃ [νου Ὁ]8 νίθυ οὐ ὑπμ6 Ῥγοσθθάϊηρβ οὐ {μ6 Ῥϑορ]θ᾽β ἔτ θμ 5 

γγ Β6η ἐπ 61} ΒΟῸΙ οἱ ὑπ] ΠΡ ΟΔΤΩΘ: Ὡη6 [ῸΓ βοῖὴθ {1126 Φῃθ]ν δομαᾶποί 

γγῶβ ΒΟ. ἃ5. ἤο Θῃοοῦδρθ 8. γϑυϊνίηρ ΒΟΡΘΒ. οὗ ορογδίϊηρ ἃ Ὀ6η6- 
Ποῖα] ομδηρθ ἴῃ ῬΆΌΙ1Ο πα τυϊγαῦθ τπουα νυ ὈΥ {16 ταθίμοαβ ( ἈΙΘἢ 
δοογθίθθ ΒΙΤΆ561}Ε ὈΥ ΠΟ Τηθϑη8 ἀ6ΒρΡ1564) οὗ {86 τῃϑίοι δπα Ἰϑρ βίου. 
ΤῊὴδ οχίθηβῖνθ Καον]θαᾶρσο ὑγῃ] ἢ 0Π6 Φαύῃοῦ οὗ 1Π6 ῬΏΔΘαΤΤΙΒ αΙΒΡΙΟΥ5 
οὗ τη6 ψυιθάπρβ οἵ {ῃ6 Ἰοδᾶθιβ οἵὗἨὨἁ ἁὈούῃ {π6 στθαῦ βοῆοοὶβ Οὗ ΟΥδίοΓΎ, 

{πμ6 Αὐόο δηᾶ {86 5101 ]Π1ῶπ, ταϑὺ Ἰθδα ἴο {Π6 οοπ]θούαγο ὑπαὺ 6 Πδᾷᾶ δὐ 

ΟΠΘ Ῥοιϊοα οἵ 815 1|6 βίυπαϊθα υηθίουϊο τ ᾧ᾽ νίθνν 0 [5 ῬΈΡΙ1Ο 
ῬΓδούϊοΘ: ἃΠα] ὁπ6 οδη ΒΆΡΪΥ ἀοιθύ ὑπῶῦ ἀπ 61 τηοαθγαίθ!υ ἔν ουγ- 

ΦΔΌ16 οἰγουταβύδημοθθ, Π18 Βα οΟΘθΒ 88. ἃ ΒΡΘαΚου σου] ἤαγ θη Ὀ11}- 

Ἰαπύ. Τὸ 15. θυθῇὴ ῬΙΌΡΔΌΙΘ ὑπῶῦ {Π6 Ἰπύογνϑὶ Ὑν 1 ἢ οἰωρθθα Ὀθύνγθοῃ 

[Π6 ονθυίῃσον οὗ ὑπὸ Τ ἰλὺν δηα μ6 ἀθαία οὗὨ ϑδοογαύθβ----ῶπ ᾿πύθν 8] 
οὗ ἔτουα ὑπγθθ ἰο ἔα γθᾶγβ----τῦσαβ ΘΙ] ογ α Ὀγ Ῥ]αΐο ἴῃ βύπα θα ρτθ- 
ῬδΙΘΙΟΥῪ {0 Ρο] 108] 116, ὙΠαὺ ἢΘ θνθι δβοοπᾶθα ἐπ Ὀθύὴν ἀυγίηρ' 
{Π158 Ρϑυϊοᾶ το ἄο ποὺ ᾿ηπᾶθθα ἰθϑᾶσπ. ΗΘ νγὰβ ποῦ τῇοσθ ὑμϑῃ ὑνγοηίυ- 

ΒΙχ ὙΘΔΥ5 Οἵ ἂρ δῦ 105 ΘΟΙητηΘποθχηθηΐ, πα τγθ ΚΠΟῪ {πδύ Ἰ)οτηοβ- 
{μοπο5 ἀἸ4 ποὺ Ῥθρίη ἴο Βρθδκ 'π ῬΈ]16 πη] μ6 δα ϑηίοιθα οα ἢΪ8 

Φαϊτ θυ γθασ. ῬΟΒΒΊΌΙν, ἴοο, {86 πηδβϑύ θα βίο οὐ ραγύϊθβ. ο ΒΊ ἢ 
μ6 δἰ]πᾶθ5 ἴῃὰ {π6 ἘΣ ρ1β.16 ρον απούθα, τὺ δῶν οομυγι τι ἴο {Π6 

ἄθ]αγ. Ἠθ Βἰτηβ6}} 5808, βραδύτερον μέν, εἷλκε δέ με ὅμως ἡ περὶ τὸ 

πράττειν τὰ κοινὰ καὶ πολιτικὰ ἐπιθυμία. 

Βπυὺ νυν ιδίθνοσ ἄθρυθθ οὐ ταδί ῬΡ]αΐοβΒ ῬΌΓΡΟΒΘ ΤηΔΥ Πῶγθ 
αὐἰαϊπ64, Ὁ γγὰθ Ομθοκοα αὖ ὁμοθ ἃπα [ὉΓ θυϑὺ ὈΥ ὑπ6 τπηγὶρ ύθοι8 

Βϑπίθμοθ Ῥϑββθα Ὄρορ ἷ8 Μαρίθι" δῃηὰ ΕὙϊθμα. Τὺ νγὰβ {818 ὑπαῦ" 
[οροθα ἀροῦ ἶπα ὑπ οοηγνίούϊοῃ ὑπαύ ΟἸρανοΠ5. πα ἀθιποογαὺβ ὑν 6 Γ6 

ΔἸΚ6 ἀῃρυϊ μοὶ] θα, δα ὑμαὺ ὑμ6 ἰδϑὶς οὐ ἰουταϊηρ ἃ ὑμὶν ῬΑΓΙΥ, 

6 5ο Τάγον, 1116 οὗ ΠΤ γβῖαβ, Ὁ. χῖν, ποίᾳ 1κ. 
7 Τὴ ῬΒΊΘΌυΒ, 44 ο. 



ΧΥΪ ἹΝΤ ΒΟΘΠΟΤΊΟΝ. 

Β.Π ΠἸ οἰ θην Ποπϑϑῦ δηα Βα ΠΠ οἰ Θ ΠΥ ρου ΘΓ Ἢ] ἰο οἴἴδοὺ ἃ τδᾶϊοθα] τ ΘΙ ΌΤΤΟ' 
οὗ Αὐμοπίδη 1ηβϑύϊ α 0 η5. νγὰδ ἃ ΤᾺΘΙῸ ἱΠΡΟΒΒΙὈΠΙ γ, ἃπα {π6 ΠΟρΡΘὲ 

Γουπα θα οα β.0 ἢ ἃ ΘΟΠ ΙΠΡΌΠΟΥ ΟἸ ΘΓ 1081. 8 Κποὸνν Ποτα ΟΥ̓ΘῚΙ, 

θα μου 165, ὑπῶῦ ᾿τητηθαϊ!αύθὶν αἴθ Π6 ρογροίγαθίου οἵ ὑπαῦ ουθαΐ 
7παϊοἶα] οὐἴτηθ, μ6 γϑυϊγοα ἔτοσα ΑὐΠθη5, ἃπα ἴοο κα Γοίπρο τη {Π6 ποῖρἢ- 

Ῥουτίηρ' οἰζΥ οὐὗὁἨ Μδράᾶγα, σμθῦθ Ἐπ Ο]1468, ἃ παύϊνο οὐ ὑμαῦ ῬΙδοθ, ἃ 
ἔγιθπμα ὡπὰ δαταϊσὶηρ ἀἰβοῖρθ οὐ δοογαΐθβθ, δηα 0ῃ6 ἔα παθν οὗ {Π68 
Μορδυῖδη βϑοῦ, ῖ5 Βαϊ α ἴο μῶν τϑοθῖνθα ἢϊπλ πηάθν ἢἷβ τοοῦ. Ὑμδΐύ 

τ ϑιάθποθ, πα Π15 δι βθαπθηῦ ἰγῶνθ]5, ΤΥ μανθ οοη θυ θα [ἴῃ ΤΠΟΙΘῚ 

ὙγδΥ5. 8 ΟΠ6 ἐουγαγβ. τηϑύιηρ δα ΘΠΙΑΥρίηρ ΒΒ ΡἈΠΟΒοΡΐθΆ]} 
νίονθ: θαύ νγο Βᾶνθ 1Ὁ οὴ 15 οὐγῇ ὑγογα, οὐ {π6 σνγογα οὖ ᾿ἰθαβϑύ οὗ 86. 

φαύμοι οὐ {μῶῦ βϑυθηίῃ Τρ β016, ὑπῶὺ ὑΠ6 ὕγγο τηοϑὺ ᾿τηροτίδηύ ργϑούϊοαὶ 
σοηνοὐϊομβ οἵ 15 11{8,-οὐῃθ ΠΟΡΘΙΘββ 658 ΟΥ̓ ΔΗΥ δὐΐθιηρύ ο διηθηᾶ. 
{πμ6 οχ βύϊπρ Ιανγβ δπα φῬυδούϊοθ οὗ {π6 ΟὙθθκ σοιητηπ 165 ὈΥ ΔΩΥ οἵ 
{Π8 ΟΥΑΙ ΠΔΙῪ πα ΘΟΠΒΟΙ δα 1008} ΤΙ Θϑ 5, ἃ Πα {Π 6 ὩΘοθϑβιύΥ, Ὁ ηα ὉΠ ΘΙ 
σίνϑῃ οἰγουταδύδῃ θϑ ὕΠ 0 ἔθ βΙ ὈΠ1γ, Οὗ δὲ Θηύτθ τϑ-οοηβύγπούίοη οἵ" 
{Π6 Ῥο] 108] ΌΥΪο αι ΡΥ ΠΟΙ 165 οἵ Ρα16 τϑῶβοη δ πα ῬὨΙ]ΟΒΟΡΥ .----ἰ Ποῦ 

{Π686 ὕγνγο σοῃνὶούομβ ἀδίθ Ότη {π6 ἀθοθ οἵ δοοιδύθβ, δη 6 γγοῦθ 0Π6 

Τ δα] ΟΥ̓ ΘΟΠΟΙΒΙ0η5. ἀοΙ οταύθυ ἀστῶν ΠΡΟ ὑπαῦ ἃηα ΙΒ [ὈΤΤΊΟΓΙ 

ΘΧΡΟΙΘΠΟ65 ἴῃ Αμθηβ. ΟΥ̓ {πΠ6 ἢγϑύ οἵ {Π|656 σοπυ]ούϊοηβ, ἃ8 10 ΒΘΘΠῚΒ5 
ἴο τὴη6, πο ΟοΥρίαθ 18 η6. ῬαΌΙ]Ιο νἱπαϊοδύοι : οὐ ὑπ6, Ἰαὐίθν, {π6 

ΒΘΡΌΡΙΙο. ΟΥ̓ {π6 {τὸ δῃα ρῖαοθ δὖ ὑγβ1Ὸ ἐῃθ86. αἰδ]οσιιθβ Ὑγ6 ΓΘ 
ΘΟΙΩΡΟΒΘα, ψὸ βᾶγθ ΠῸ αἰβύϊηού ὑθϑύμπτηομν ; Ὀαύ ἰὖ 15 αἰ Ποῦ το 
Ῥ6Ίθνθ ὑμαῦ {π6 ἀονρίαβ οουἹα μὰν Ὀθθὴ τυ θη δὴν ΘΙ Ραΐ 
αὖ Αὐῃθμβ; δἃπα νγὸ οδηπού Ραύ 1π0]]η6 ἐοὸ {π6 οομῃ͵]θούασθ ὑπῶῦ 16 

γγὰ5 {πΠ6 ἤγθὺ οὐ ομθ οὗ {π6 ἢγρὺ νυ θη ΠΟΥ 15. τοῦ, Ὑγ ΒΟ ἢ 

ΘΟΘΟΙΙηρ᾽ [0 ΤΟΥ͂Θ {8 ΟὯ6. ὙΨΊΠΘΒΒ τημπϑύ ἤᾶγθ ὑθκθη ρΐδοθ ὡροαύ 
ἔτ γϑδι5 δέου ὑπ6 ἀθαίῃ οὐ δοογαΐθβ, ὑπῶῦ 15. ἴο βϑὺ ποὺ Ἰωύϑυ' 8 

895 ΡΒ... ῬῬΙαύοβΒ 600 δῃα ραββιοηδύθ αἀἰβρργοναὶ οὗ Αὐπθηϊδπ 
ἰηδϑϊαὐοπβ ἀο685 ποῦ 5661} ἤο ῃᾶνθ ἀθίουυθα Ὠϊΐτη το ἢ βουνίηρ' ἴῃ [15 

ΘΟΙΠὐΓΥΒ ΔΥΤΩΪΘ5, πα ὈΘαυηρ᾽ Β15 ρατῦ ἴῃ ὑῆγθο αἰβύϊπος θηρερ θυ Υ8, 

οὐ Τάπαρτα, οὖ. ον, δπα αὖ 1) ατα. ἨΗΐ5. ῥϑυὐηδηοθ οὗ {ῃθ 

ΤΑΙ ΠΥ ααύ65 οΟὗἩἨ ἃ οἰδίΖθῃ Τηλῦ ἤᾶγθ ϑποουσαρθα Πἰβ {ΠῚ ΘΠ α5 ἴῃ 

ΑὐΠΘηΒ5 ἰο ΠορΘ {πῶῦ Πβ αΔΥΓ6] ἢ {π6 ΑὐΠΘηΐδη. ῬΘΟΡΙΘ τγὰϑ ΠΟῪ 
ταϑθ πρ, πα {πᾶῦ ὑπὸ αἰβροβιύίοαη ἴο ρα]. 118. οὗ ὑμῖο μ6 πᾶ 

ὑνγῖοθ Ὀθίουθ βοννῃ ἱπα] 08, σοι ἃ ΠΟΥ σρθη ἰπίο δού. Βαρσαγα 

8 ΠῚ Ἀυ]οὰΒ οχύθηὐ «πᾶ ἀσγαύϊοη αββιρηθᾶ ἤο Ῥ]αὔο᾽ 5 ὑτανθὶ5 Ὁ. ἢἷ5 Ἰαΐον Ὀίορτα- 
ῬΠοΥ5 μΘ6α ποῦ Θά 186 ΔΠΥ ΘΙ ΥΤαϑβϑιηθηῦ. Τὴ6 δοσοιιηῦβ, 16 50 ἀἰβουοραηῦ Δη 50 1}]- 
Βαρρογύθα 85 ὅο οχοῖῦθ οἵσν νγοπᾶθυ αὖ 66 ὑγοιὉ]6 ὑν1ο ἢ χη θυ ΒΟΠΟΪαΥ 8. παν ὕβ θη. 
ἴο τπδηπξαοῦθσθ ὕμθυὰ ἰηῦο Πϊδύουυ. ΔΒ αϑ8] ἴῃ 5.0). σα868, ὕπ6 Ἰαῦϑυ ὑΠ6 παγγαύϊνθ, 
ὑῃ6 Ὀούθον ᾿ουτηθα τνο πα ὑπὸ παυναΐουῦ. Τ6 “ ἀοούγϊπθ οἱἁὨ ἀθνϑιοριαθηῦ ᾿᾿ ἃ]ΟμΘ 
Ομ] ροῖνθ νάϊ ὕο ὕμ αἰβοονουῖθβ οὗ Τιδοξαμῦϊαβ. ἀπα οὔδιου ΟΠ υἰδύϊδη ΑΡοϊορϑὺθ 
γγΠη0Ὸ Πᾶγϑ ἵϑνουνθα τὰ8 νυ ]αδοηϊο ΠΟΙ ΠΟΥ Υ 165; Ὀαῦ ὕμ6 Ῥαραῃ ΔρΡαϊοθῖαβ, μα, ἴῃ ἃ 
1055 ἄορτθθ, ὉΠ το θ δοοαγαύθ Οἴσθῦο, παν Ἰοηῦ ὑμ 61" Ὡδιη65 ὕο ὙΘΥῪ αοβύϊ Ομ Ὁ]Ὸ 
βὐαὐθυθηῦβ. 



ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. ΧΥΪΙ 

ἴον δἰΒ οὐσι βϑ θεν τοὺ ἤᾶνθ Ῥθθῃ ομ6 οὗἉ [π6 Θοπβι ἀθυί!οηΒ ὈΥ ὙγΒΙΟῊ 
ἢ15 ἔργ’ α8 νυγου]α ἀτσρθ Εἰμα ἰο ου]ἰναύθ ὑπ6 ρουγοι" οἵ ῬΆὈ]1ο οὐ 7πά οἷα] 

Βρθακίηρ : [0Γ, ΤΠΘΥ τπϑὺ Πᾶν Ρ]ΔΆΒΙΡΙΥ πρρϑ4, ἰδ νγῶβ [86 τγδηὺ οὔ 
08:18 ϑοσοιηρ  βῃχηθηΐ {παὺ βθα]θᾷ {πμ6 ἄοοτα οὗ ϑοογαΐθβ. ᾿Αποκτενεῖ σε 

ὦ Πλάτων ὃ βουλόμενος, καὶ εἰσαχθήσει εἰς δικαστήριον ὑπὸ πάνυ ἴσως 
μοχθηροῦ ἀνθρώπου καὶ φαύλου, ὈΥ͂ ἃ να] ρᾶγ Ἰθαύ μον - 56}16 0 κ Αηγύαβ, 
ΟΥ̓ ἃ ἩΓΘίΟΗΘα ΒΟΥΪΡΌΙΟΥ ον {μπ6 βίαρϑ βιοι ἃ58. Μοϊοίιβ, Τα Υ μᾶν 
Ὀθθη ϑιμοηρ {π6 νγαυπίηρΒ σίνθῃ ὈΥ βοτὴθ ἔΊθμαΪν (8]]10]95 ἡ. ΟΥ̓ 
[6886 Θομβί ἀθυύοη5 ὡραγύ, σγμαῦ πΟΌΪΘυ Θπα οου]α Ρ6 ραυγβυθαᾶ ὈΥ δὴ 

Αὐμβοπίδῃ οὗ ἔα ν, ὑμπδπ (16 δοααϊβιυϊοη οὗἩ ἱπῆπαθμοθ δηᾷ ὑγθα ἢ δπᾶᾷς 
αἰδυϊποίϊοι ἰῃὰ [86 δίδίθ; οὐ σγβαῦ ποῦ]οῦ αὐῦ ὑμδη {πὰ οὗὨ ὈγΙα]ηρ ἢ 

Ὡηα ἰαταΐηρ' {Π6 ταυ]ζτπιαθ, ἃπᾶ τἰαϊηρ ᾿πο Ῥουγο οα {Ππ61 ῬΔΟΚΒ᾿ 
ΓΠΘΥ ἴοο, 8 ἔθ μ8. Πα Ὑγ61}- σΊΒΠΘ ΓΒ, μὰ ῬὨ]]ΟΒοΟρΡ ἰσθα ἴῃ ὑπθὶτ' 
{ὑϊπηθ: [ὉΓ ῬΒΠΟΒΟΡΗΥ τγὰβ ἀουθύϊοθβ δὲ δἰθρδηῦ διημπβοιιθηῦ [Ὁ ἃ 
γοῦπῃρ' τη Οὗ Υηκ δηά ἰἸθίβαγο, ἃπα δὴ θχοθι]θηῦ ὑγϑιηΐηρ ΤῸΓ 6 
ΤαΪη 4, ἃ5. ὨΪ8. 6] ον -ΡᾺ 1] Ἰβοογαῦθβϑ, ΠΟῪ τηϑκίηρ 15 ΤΟυύαπθ ὈΥ 18 
Ῥθπ, 84 βυδβίθη αι ΓΘϑΒΟ 5 ΤΌΣ ΔοΚπον]οαρίηρ,. 

ΤᾺΘ ΒΡθθοῆ οἵ (ὑ81110165 15 ᾿Ἰπάθϑθαὰ ὑπγουρμουῦῦ τιον 6 ΒΡΡΙΙΟΔΌ]Θ ἰὸ 
ὑῃ6 οἰτουτηϑίηοθβ Οὗ ἃ σοι ΡΥ ῦ ν ΘΙΥ γουηρ᾽ Τῆι, ὙΠπο, Π| ῬΙ]αίο ὁ ἢ 

Ἰι5 πγβύ γσϑύασπι ἠο Αὐμθηβ, μα μἷβ ῥγοΐθβδβίομι ο οἴιοοβθ, μβδῃ ἰὸ 8ῃ 

ΘΙΑΘΥΙΥ ἃηα ᾿ἱηγθίογαίθ αἰδιθούοίδη, βῦοῃ 88 ϑοοιαΐθβ στασϑῦ Πᾶγθ 
ΒΘοπιθά αὖ {π6 {{π|6 θη. {818 Θομγογβδύϊοι 15 ΒΌΡΡοβϑα ἴο ἐβκθ ρ]δοβ. 

ΤᾺ τοϑάθιβ οὐ Ῥ]αΐο 11} Ὅ6 αὖ πὸ Ἰοβϑδ ἴῸ Ῥ8γ8116] ᾿πϑίδῃμοθϑ οὗ 

Ῥδβδβαρθθ ἴῃ Ὑγ]ο ἢ Πὶβ ΘΟΠ ΘΙ ΡΟΥΆΥΙΘΒ. σου] τϑοορηΐσζθ {π6. φαΐ 
ἘΠῚ {Π6 ταδδβὶς οὐ 15. ΠΘΙΟ, ΟΥ ἴῃ Ὑγ1 ἢ {πΠ6 ορίπίοπβ, {86 ρᾶνὑϊθ5, δηά 
{Π6 Ῥϑυβοηδρθβ Οἵ Π1Β ΟΥ̓ {ϊτὴθ 816 δηὐθαδίθα ὈΥ̓ Βοὴθ ὑνθηθυ ΟΥ 
{ΠΙΓῸ γθ 818. 

Βαύ {Π6 Ῥοβύ δυρυτηθηύ ἴῃ [νον οἵἨ οὐ ΠΥρούμθϑὶβ 18, ὑμαύ [Ὁ 
ὩΠΟΓ 5. ἃ Ροϊηῦ οὐἨ νἱϑὺν ἔτοσα Ὑυῖοῃ {Π6 γαγῖοιβ αἰν]βίουΒ ἃπα ΒῈὈ- 

ἀν βίοηβ οὗ {π6 ἀἸδίοριιθ ρυοαρ {ποιαβοῖνοβ ἱπίο πηϊύγ. ΓΓΠ6 ΟΟΥρΊδΒ "᾿ 
8 ἴη οἤἴδοῦ δὴ ᾿Απολογία Πλάτωνος. Τί οομπίαϊπθ. ΙΒ Υϑᾶβο"β ΤῸ 
ΡΓΘἐου τ ὩΡ, ὉΠΑ͂ΘΓ οχ ἰϑύϊηρ οἰχοιτηβύθηοθβ, ὑπ6 σοπίθιαρ! αὐϊνο 0 ὑΠ6 
ϑούϊνθ, ἐῃθ θρλ ερος ἰο {π6 τβϑίοσγϊοαὶ 1116. ΤῊ ῬΒΙΠΠΟΒΟΡΘΥ, ἃ5 

ϑοσγαύθϑ Βα 5, 15. Π6. ΟὨΪΥ ὑγτπθ τιδϑίοι οὗἨ {86 βοίθποθ οἵ Ῥοϊϊοβ. 

9. 5366 ἀογρ. Ρ. 521 8, Ο. : 
“2 φιλοσοφία γάρ τοὶ ἐστιν ὦ Σώκρατες χαρίεν ἄν τις αὐτοῦ μετρίως ἅψηται 

ἐν τῇ ἡλικίᾳ ἐὰν δὲ περαιτέρω τοῦ δεόντος. ἐνδιατρίψῃ, διαφθορὰ τῶν ἀνθρώπων, 
ἐὰν γὰρ καὶ πάνυ εὐφυὴς ἦ, καὶ πόῤῥω τῆς ἡλικίας φιλοσοφῇ, ἀνάγκη πάντων 
ἄπειρον γεγονέναι ἐστίν, ὧν χρὴ ἔμπειρον εἶναι τὸν μέλλοντα καλὸν κἀγαθὸν καὶ 
εὐδόκιμον ἔσεσθαι ἄνδῥα, καὶ γὰρ τῶν νόμων ἄπειροι γίγνονται τῶν κατὰ τὴν 
πόλιν, καὶ τῶν λόγων, οἷς δεῖ χρώμενον ὁμιλεῖν ἐν τοῖς συμβολαίοις τοῖς ἀνθρώ- 
ποις καὶ ἰδία καὶ δημοσία, καὶ τῶν ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν τῶν ἀνθρωπείων, καὶ 
ξυλλήβδην τῶν ἠθῶν παντάπασιν ἄπειροι γίγνονται. αογτρ'. 484. Ῥ. 10. 485 Α, ἀλλ᾽ 
οἶμαι τὸ ὀρθότατόν ἐστιν ἀμφοτέρων μετέχειν, φιλοσοφίας μέν, ὅσον παιδείας 
χάριν, καλὸν μετέχειν, καὶ οὐκ αἰσχρὸν μειρακίῳ ὄντι φιλοσοφεῖν. 

2 οἶμαι μετ᾽ ὀλίγων ᾿Αθηναίων, ἵνα μὴ εἴπω μόνος, ἐπιχειρεῖν τῇ ὡς ἀληθῶς 
πολιτικῇ τέχνῃ, Ῥ. ὅ21 Ὁ. 

ὙΟΤ,, Τ: } 



ΧΥΪΙΙ ἹΝΤ ΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΤἼΤΠα οπᾶ οὗ {παὺ βοίθηοθ δῃᾷ οὐ {π6 δῦ [Ὀυπαθα ἀΡοπ 1ὖ 15 πού ἴο 

Ρϑπᾶοι το {μ6 ᾿πο]πούϊοηβ οὗ ἃ ρθορὶθ, θαύ ἴο τδκθ {ῆϑιῃ ὙΊ501, 
7αβίον, δῃα ὈΥ ὑμαῦ τηθϑὴβ Πρρίθυ 3. ΤῊΘ ΟὨΪγ σι τηθύου!ο 15 ὑβαῦ 
οὗἨ {6 ῬἈΙΟΒΟΡΘΙ ὙΠῸ 18. 8016 ὧο ρϑγβαδᾶθ ἢ15. [8 ]]ονν- οἰ σὴ. ἴο 

οαναύθ ὑποθθ γί σύτθϑ ἴῃ ὑποιηβοῖνοβ, μα τὸ ΘΙ αὙ ὑμθιὰ ἴηι ὑποὲν 

Ιορἰϑ!αύϊοα. Οὐμπβθαπθηί)Υ ἡ, {86 ὑσττιθ τ θίουϊοϑῃ τααδῦ θ6 }πβύ ΠΙτΩΒ6]}, 

δη 4 δοαπδϊηίθα τι ὑπ6 ῬυΙποΙρ] 65. οὗ πβίϊοθ. ον {ῃθὴ 15 10 

ΡΟΒΒΙΡ]6 ὑμαῦ ὁπ σγμοὸ ΠΒοΙ 8 {Π686. ρυϊποῖρ]θ5. δὰ ἰδ κο ρατὺ ἴῃ {Π6 
ἀαταϊηϊδίγα οι οὗ ὃ δία πκ6 ἐπδὺ οὐ αὐῇθηβ, γῇ υθ {Π6 βἰωύθθυηδῃ 15 

θα {Π6 ἰοο], [Π6 διάκονος, ΟΥ̓ ΠΡΡΟΙ βΒουνϑηΐύ, οὐ {Π6 Τόϑυητ ὕ, ΠΙτθα [ῸΓ 

{86 Ρύχσροβθ οἵ βυρριίγίμρ 108. οαύνγατα πθθᾶβ, δῃηα ρυα  ἔγίηρ 1ἐ8 

ῬΦΒΒΙΟΠΒ Οἵ νΔΙΠΡΊΟΓΥ δηα ΔΙ ΙΔ ὃ ΑΒ 6 6Θη48 ριυγϑιιθα ὈΥ ὑΠ6 

ΦὈΙΘοῦ οὐ 0ὉΠη6 ον βῥωῤθβσαθῃ ῬΟββῚ 016 ἴῃ ἃ ῬΟΡΌΪΌΙ ρον ΘΙ τ θη, ΔΙῸ 

ΒΊΊΟΙ. ἃ 5. ΠΟ Ὑ156 Τη8 ἢ Οδῃ Θβίθθῃ ; 80 {Π6 τθϑη8 {ΠΟῪ δἃ6 οομηρϑ ]οα 
0 ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ΔΙῸ 5.0 ἃ5. ΠῸ Βοῃθδῦ τῆϑη οδπ βύοορ ἰο. ΠΘ τηοβύ 

ΘΡΡτουϑα οἵ ἔπ6856 Τηθ8}8 15 ᾿πϑύοσιο, [μ6 Ἐπϑίοσιο ἐδαρηύ Ὁ ΟΟΥΡΊδΒ 
ΘΠ ῥγϑοῦβθα ὈγῪ ΟΔ]}]110165, {Π6 πολιτικῆς μορίου εἴδωλον, ΟἿ᾽ ΒΘΙ. Ὁ] ΠΟΘ 
οὔ μαὺ τὰθ ἘΠ ϑίονϊο ἢ ν Ί ἢ 15. ΦΧ ΊΠΩΡΎῪ ὕο {Π6 ΒΙΡΏΘΙ ἃπα ΟὨΪΥ ἐγ 

αὐτὸ ῬοΙΠϊο, {μ6 αὐῦ οὗἨ Ῥτοαποίηῃρ Ἰαβύϊοθ ἴῃ 086 βοὰ]5. οὗ ᾿ἱπηάϊνι πα] 

οἰ ΖΘ η8, πα ἴῃ ὑπαῦ ἀρρτοραίθ οἵ 5ον}Β νγθ 6811 {π6 δ αΐο. 

Τὸ οοταρ]θίθ {815 βὐαύθιιθιηῦ, [Ὁ νγὰβ ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ο ἀθβουῖρθ {86 ἔστι 
πϑύπιγα οἱ «πϑύϊοθ, γῇ οῆ, 88. γθ ἢᾶνθ βθθη, Ῥ]αίο ΘΧΡΥΘ5568 ἴῃ θυ ΠΡ 

Βα σ δ 18}}1γ, δα δ8 ΤΥ ἃ 8 ὕΠΟΥ ρῸ, ΠΠ0ΘΓῸ}]Υ 0Π6 βατηθ ἃ5 ὑποβθ ὙΥΒἸΟἢ 

6 ΘΙΏΡΙΟΥΒ ἰπ {πΠ6 ΒΘΡΈΡΙ1ο. 
ὙΥ1ΠῈ {Π6 βατηθ ορ]θοῦ ἴῃ σίθυν, ἢ6 566 ΚΒ ἴο ββϑίδο 15} {Π6 θϑβϑϑηϑδὶ 

αἸθγθηοο οἵ Ῥ]θαβατο δημα (ἀσοοά, τ Β1Ο ἢ 18 ἀοη6 ὈΓΙΘΗ͂γ, Ραὺ Δοουγαύθ!ν 

ΘΩΟΠΡῊ ἴον [η6 ῬΌΓΡΟΒΘ νγὸ ἀϑϑιπμηθα . ὙΠῸ απθβίϊοῃ 18 ἀθύθυμϊηϑα 

ΟἹ 105 ΟΥ̓ ΤΟΥ 5 ἴῃ {η6 ῬΏΙ]ΘΡτ8, Ὑγ 1 ἢ σοη δίῃ, δ5. 1Ὁ ΒΘθυὴβ [0 116, 

ὑη6 τηοϑὺ βο βού Ύ ΔΠΔ] 818 οἵ ῬΊθαθαγο ἃπα 105. Ἱπρτϑαϊθηΐβ ὑπαῦ 15 
[0 Ὀ6 ἔπ Πα ἴῃ ΔηΥ σοὶ τυ! ρου, πα ἴῃ γΒΙΘῊ {86 ἀἰδοιββίοῃ 18 οὗ ἃ 

ΤΟΥ ΒΘΔΓΟΒΙῺΡ ἃδηα Βρθουϊαῦνο κΚιηα ἴδῃ {πᾶὺ ἴῃ ἐπ 6 ΟοΥραβ. Τπ {Π6 

8 οὗτος ἔμοιγε. δοκεῖ ὃ σκοπὸς εἶναι πρὸς ὃν βλέποντα δεῖ ζῆν, καὶ πάντα εἰς τοῦτο 
καὶ τὰ αὑτοῦ συντείνοντα καὶ τὰ τῆς πόλεως, ὅπως δικαιοσύνη παρέσται καὶ σωφρο- 
σύνη τῷ μακαρίῳ μέλλοντι ἔσεσθαι, Ῥ. ὅ07. 

4 τὸν μέλλοντα ὀρθῶς ῥητορικὸν ἔσεσθαι δίκαιον δεῖ εἶναι καὶ ἐπιστήμονα τῶν 
δικαίων, Ὁ. ὅ08 8. 
ΟΡ ΊΚΑς 
δ. ὅθ Ῥμαράγαβ, [ηὐγοᾶ. Ὁ. χυ]ΐ. 
7 Ῥ, δ00 1, εἶναι μέν τι ἡδὺ εἶναι δέ τι ἀγαθόν, ἕτερον δὲ τὸ ἡδὺ τοῦ ἀγαθοῦ. 

1 ννγο σουῦραυθ ὕΠ15 νι ἃ Ῥαββθᾶρθ ἴῃ ὑμθ Ῥυοθαρογαβ, ννχ6 5181] 566. ὑπδῦ Ῥ]αὔο᾽ 5 
νἴθυννϑ Οὐ ὕὑῃ18 βιιθήθοῦ πα πΠαΟΓΡΌΠΘ 8 ᾿τηρουύαμηῦ ομδηρ6 ἀατίῃρ; ὕπο ταὔουνα] 
Ὀδύννθθῃ ὅΠ6 δουῃροβιθοη οὐ ὑῃαὺ ἀϊδίοραα μα {Π68 ΑοΥρίδϑ. εἴ πη ἔχετε ἄλλο τι 
φάναι εἶναι τὸ ἀγαθὸν ἣ τὴν ἡδονήν, ἢ τὸ κακὸν ἄλλο τι ἢ τὴν ἀνίαν, ἢ ἀρκεῖ ὑμῖν τὸ 
ἡδέως καταβιῶναι τὸν βίον ἄνεν λυπῶν; Ῥγοΐαρ,. Ῥ. 854. Ἑ, Θοηραγοθα υἱἢ ὑπ οοπ- 
ἐοχῦ Ῥυθοθαϊηρ' πα ΠΟ]]οννηρ.. ΑΒ ὅΠ6 ορίπΐοῃ ἰπ ὕΠ6 αοΥρίδβ ννὰ8 σου ύδ]Υ ὑμαῦ οὐ 
Ἦϊ5. Ἰαύθυ. ᾿Ἰ1ῦρ, 1ῦ ΒΘΟΧῺΒ. ἸΥΥΑ 0.1 ἴο ἀοπθν ὑμϑὺ ὉΠ86 ῬΥοΓΔΡΌΓΑΒ ννα8 ὕΠ6 Θ1]16Ρ }10- 
ἀπούϊοη οἵ ὑΠ6 ὕννο, 
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ΠΡΆΠΘΡαΒ, ἔμ 616 18 1016 ἀοαθὺ ὑποῦ {π6 ἐοποίβ οὗ μ6 Ουγθηῃαῖο βοῃ 0] 
ΕΓΘ αὐξαοϊκοα ; θὰ 1 οδῃμηού, νυ ἢ ΟΠ] Θιθστηδομθσ, ἀοθίθοῦ Δῃγ ΒΌ 0 ἢ 

ῬΟΙΪΘΙ]Ο8] τϑἤθγθηοθ ἴῃ 0η6 (ΟΟΥΡῚΔΒ; ὙὙΠΘΥΘ ὑπ 6 ““ Πϑαοῃϊβίϊο "ἢ βϑηςὶ- 
τηθηΐβ ραῦ ἰηὔο {μ6 τηοὰτῃ οὗ (Οὐ 110165 δῦ 6. θχριοββίοη οἵ ΤηΘ1Ὸ 

Ῥτγαούϊοαὶ ΠΟΥ δ πβτη βϑοκίηρ ΔΥριηθηΐβ ἴῃ αθίθποθ οἵ 18. οὐγῃ 
Ῥτδούϊοθ, ἃη 4 ἃγθ ἐούϑ] ]ν ΠΉΙΚ6 {π 6 βοηθῆ Βθηβιδ] βτη αὐ αὐοα 
ἴο ΑὐαἱβορρΡραβ. 

ΤΗνουρμοῦυῦύ {Π6 τγῆ 0}6 αἸδ]οριιθ ὕΠΘΓΘ ΤΟΙΡ 8 ὃ ΒρΡ1γ]ὺ ΟΥ̓ ραββιοηαῦθ 

γΘΗΘΙΊΘΠΟΘ, ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΤΓΘΟΟΠΟΙΪΔΡ]Θ ἢ ᾧ᾽ βοιθαύῆο οὐ βρθουϊαύϊνο 

Ῥύγροβο, θαὺ ὑπογουρΪΥ οομβιβύθην γι ὑπῶῦ τον Ῥγϑούϊοαὶ ορ]οοῦ 

ΟΥ̓ 15 1 γιπρ' ΡΒ Θη66 ἔγΓοσα ΡΟ] [168] δούϊομ. ἴῃ ἃ ἀθρυανθα οοισαοι- 
ΟγΘ ἢ ἡν Ι0ἢ 1 ΒΌρΡΡοΘϑΘ Ῥ]οῦο ἴο βῶνθ δὰ ἴῃ ψίϑνν ὑγῆθη Π6 ψτοίθ. 
ΒΙοΡ ᾿ηΠαἀθθα τησϑὺ ἤδνθ ῬΘΘῊ Π1Β [6 6]1πρ5 οἱ σον δι θὴρ 0η6. ρα] 

οἰΐγ ἴον {16 ἢγβὺ ὑϊτὴθ θυ Π1Β τηδβίθυ βΒ ἀθαΐῃ : ἀ6θΡ 15. ΔΌΒΟΥΥΘΠΟΘ 
ΟΥ̓ παὺ ἃῦὺ ΏΟΒΘ. ῬΓΟΪΌΒΒΟΥΒ, ΓΘΡΥβθηίθα ὈΥ {Π6 τμϑίοσ ΤΠ γοοη, μϑα 
ΤΙ ΪΥ ΘΟ] ραΐθα τὸ {Π6 ροχγρϑίγαύίοη οὗ {ὑπμῶῦ οὐὔἱτηθ: ποῦ οὐϑ- 

ΤΡ μα ]γ Η15 66] 1 ηρ5. ὑονναν 8 [η6 ῬΡορύβ ΠΟ Πα δοῃδρισθα ἢ [Π6 
τίου! οἴϑηβ 1ὼ {π61 δὐΐϑοῖκ ἀροὴ {Π6 τη Ώοτὰ Ὀοίῃ μαίθα σι 

ὨΘΟΓΙΥ Θαπ8} ματα. ἨΗ5 α15}1|τ6 οὐὗὁἨ ῬΆΡΠΟ 116, αὖ Ἰθαδῦ ἴθ ΑΥΠ6ΠΗ8, 

ΠΘΥΘΙ Ἰϑῦ ἢ. 10 15 ΘΧρΡΙΘοβϑαᾶ ἴῃ ἐπ Τμϑδθίοίαβ ὃ, θα ΥΪ ταουθς 

οὗ βοοῦῃ ἐμδη οὗ δῆροὺ: Ὀαὺ {Π6ΥῸ 18 πού οὔθ οἵ 15 ἀϊδίοριιθθ ἴἢ 
ὙΠ] ἢ {π6 ῬΆΡ]ΪΟ τηθη οὗ {ῃη6 Ῥϑβὺ {1τὴ65 οἵ {πῃ6 Αὐμθηΐδη Ἡϊβίοσυ, 
ΒΌΘΙ 26 885 ΒουΊό]65. δη6 Μιώ465 δηα Ὁ ΡΗ ΔΘ ἰγθαίθα ψ]Ὲ 

ΒΌΟΒ 1ῃαἸβου τα] Πα 1}; ΒΘΥΘΙΥ, ὯΒ ἴῃ [η6 (ἀογρ]δ8 ἢ. : 

τ ΑΞ ΟΥ Αἱ], Τὸ τὰν Ρ6 δ814, ὑπ ἀδίθ μ6ΓῸ δβδίρῃρα ἰοὸ ἐπ Οογρίαβ 
γοϑίβ ΟἹ ΤΏΙ ΠΥΡΟΙΠ6Β1Β: [Ὁ {Π6 ἀϊδίοριιθ 1056} οομίϑι 5. πὸ 1πα]- 
οοὐϊοι οὗ {πὸ Ππὴ6 οὖ ψ ΐοῃ Ὁ τγὰβ νυ θη. ΤῊΙΒ Πονγθνοὺ 15. ποῦ 
ΘΧΔΟΙΥ ἔσαθ. ΤῊΘ ῬΥΌΟΡΏΘΟΥ οἵ ϑοογδίθβ᾽ ἀθαῦύῃ ραύ ᾿ἰπίο ἰδ. ον 
ταοαΐῃ (Ρ. 521 Ὁ, οὐδὲν ἄτοπον εἰ ἀποθάνοιμι), Θοτρ]6  τὙνῖἢ ἐπ ναγη- 

ἱπρ οὗ (81110195 ὈΘΙΌΓΘ δ᾽] πα θα ὕο, ΘοΙΏ 6] τ ἴο ρἴδοθ {89 δοτῃροβι το ῃ 
ΟΥ̓ [86 αἰθίοριθ οἴου {πΠ6 γϑῶν 899: δῃηα 105 ϑυϊάθηῦ ΔΡΡ]ΙΟΘὈ ΠΥ ἐο 
Αἰμοπίδη 1118 μα ἰὸ πούμϊηρ 6156, δἰτιηοϑῦ ΘΟ Ρ6] τ ἰο ἀθίδι ἰ{5 
σΟΙΩΡΟΒι ΡΟ. ὅο {6 {ἴτηθ οὗ 105 δα ΠΟΥ Β γύρη. Τύ α͵80 ΘΧῬΓΘ5565 [86 
ὙΘΙῪ ΒΘΗ τη ΘηἿ8 ὙΠ] 60 ἢ, ἃ8 νγΘ Τα ἴῃ {6 βϑυθζίῃ ἘΣ Ρ᾽Β616, ἡγοῦ ὉΡΡϑὺυ- 
γτηοδῦ ἴῃ {ΠπΠ6 ταϊπα οἵ Ῥ]αΐο δὖ ὑπαῦ ρογϊοᾶ. 8 ἃΓ6 πιόγθουθῦ ἰο]4 ὈῪ 

ΑἸΠμθπδθιβ, πα ὑποῦθ 18. ΠῸ ἱπηργΟ ΠΥ ἴῃ {86 βίοσυ, ὑπῶῦ {15 
ἀϊαϊορστιθ νγὰβ στοὰ Ὁ (Π86 ρϑυβοπᾶρθ δέοι ὙγΠότα ἰδ γγ88 πϑιηθα, ὙγΠῸ 

ΘϑθαγΘα Π5 ἔριΘ 5, βουηθυν μαὺ σταὐαϊ! ἐουβ᾽γ, οπ6 νγου]α ἤν ἐπουρύ, 
τοῦ μ6 ΠΘΥΘΡ Βαϊ οὐ θαυ δὴν οὗ {Π6 ὑπὶπρβ οοηϊαϊηθα ἴῃ 10. Νον 

ΟΟΥρίαΒ 18 βεϊα ο μᾶγθ Ῥθθὴ ἤδη γηράσκων, ΔΙγοδαν δἀγαπορᾶ ἰῃ 

8 Ῥ, 172 ὁ 566. 
9. (οΙΏΡ876, 6. ». Ῥτοΐαρογαβ, 8190 Ε, 822 Α, δῃηᾶ 5011] γῆουθ ὑπ6 Ῥμαρᾶγχαβ, 270 ἃ, ἴῃ 

χν Ιο ὉΠ 6 ΘΙοααθποθ οἵ Ῥου10165. 15 ΒΡΟΚθῃ οὗ ἴῃ ὕθυτηβ οὐ ὑῃΠ6 τῃοϑὺ θχβ]ῦβα δαταϊγᾺ- 
ὑϊοῃ. 



ΧΧ ΤΝΤΤ ΕΟΏΤΙΟΈΙΟΝ. 

γοδῦβθ, ΠΝ ΒΘ ΟδῺΘ ἂθ ΔΙΆ ΘΒΒΘΔΟΥ οὸ ΑΥΠΘΗΒ ἴῃ {π6 ΕΠ γᾶν οἵ 

[Π6 ῬΡΘΙοροῃηθϑίδη Ὑγ8, Β.0. 427, ὑνγθῃύγ-θισηῦ γαῖ ὈΘΙΌΓσΘ {ῃθ 
ἄρα οἵ ϑοογαίθβυ Ηβδ 1Β 8150 βεϊα ὈῪ αὶ μ ]]δη “ αἰχὼ Θοογαύθῃ 

ΒΑΘ ἀπταβ56,᾽ ο Βαγο ουὐίινοα δοογαίθβ; δῃα {86 ἀπταύίοη οὗ ἢ15 
116 ἴ6. ραὺ αὖ 106 δῃηὰ ονθὴ 108 γϑαῦβ, ἃ Ἰοηρθυϊί φϑυθαΐου ὈῪ 

ἴθ ΟΥ {]σίθθη ὙθαγΒ ὕμδη ὑμῶῦ δὐξαϊπθα ὈΥ ΒῚΒ οϑθουαῖθα Ῥὰρ1} 
Ἰβοοαΐθθ. ΤΆΘΒ6 δηά βἰτα αν πούϊοθϑ (ΒΟ ἢ 10 γγοῦ!α Ὀ6 ἐθαϊοιβ ἴο 

ΘΠ αὖθ) μῶν ἱπαποθα Π15 ὈΙΟΡΎΔΡΠΘΙ ἘῸΒΒ 0 ἀβϑίρῃ Π6 γϑὰν 496 
δἃ5 Πῖ5. Φρρσυοχίτηδίθ Ὀἰγ Π - θα, ὁπ. Ὑγ1ο ἢ Βα ρΡοΟΒΙ θη. 6 τησδύ Βᾶνο 
αΙ6α πού ᾿ἰαΐου ἐμὰ 888, ψΒΙΟΒ 5 ὑπ6 αἀοίθ οὐἠἨ ῬΊ]δίοβ βθοοπμα γὑϑύσσῃ 

[ο ΑΙμθη5. 1 μου ογ 6 νγθ δοοθρῦ ἃ8 ὑτὰθ {ἢ 6 βίουυ π᾿ Αὐμθμδθαβ, 

ὑγ6 τησϑῦ 16 ὑῃαῦ 0η6 (ΟΥΡΊΩΒ. ὑγὰ8 γι θη ὈΘίογο Β]αῦο᾽ Β βθοοπα 

᾿ἀρραγίασο ἔτοτὰ ΑὐΠ6Ώ8, 1. 6. ἰπ {86 1ηΐοῦνὰὶ Ὀθύνγθθη 89 δῃα 889. 
ἼΠ6 ἀδίθ οὗ ὑπ6 οοιηροβιύοῃ οἵ 86 ΘρΡΌΡΙ1Ο, ΟΥΎ αὖ δὴν τοί οἵ 105 

σοι θηοοιηθηῦ ὈΥ Ῥ]αΐο, 15 δββίρηθα ὈΥ ΤΩΘΗΥ͂ ΒΟΠΟ]ΔΥΒ (ο {Π6 βϑτηο 
Ῥουϊοα οὗ {ϊπι|Θὲ ΤῊῚβΒ ορίῃΐοῃ ΒΘ πῚΒ. ἃ ῬΙ Δ Β1016 ᾿μΘγθημοΘ ῬΤΌΙΩ 
[Ππ6 σοποϊπαϊηρ βθηύθηοθ οἵ ὑῃ6 ραββαρθ αποίθα ρου ἔγτοσα {6 

βθυθηίῃ Τρ 5016: λέγειν τε ἠναγκάσθην, ἐπαινῶν τὴν ὀρθὴν φιλοσοφίαν, 

ὡς ἐκ ταύτης ἔστι τά τε πολιτικὰ δίκαια καὶ τὰ τῶν ἰδιωτῶν κατιδεῖν" κακῶν 
οὖν οὐ λήξειν τὰ ἀνθρώπινα γένη, πρὶν ἂν ἢ τὸ τῶν φιλοσοφούντων ὀρθῶς 

τε καὶ ἀληθῶς γένος εἰς ἀρχὰς ἔλθῃ τὰς πολιτικάς, ἢ τὸ τῶν δυναστευόντων 
ἐν ταῖς πόλεσιν ἔκ τινος μοίρας θείας ὄντως φιλοσοφήσῃς ΤΏΘ86 ὕνγνγο 
Βϑῃὐπηθηΐβ 816, ἃ5 1 ἢν Ὀοίουθ οὔβουνϑθα, ὑπ ἰθχίβ. οχ ὑγμοἢ {μὸ 

ΟοΥρίδβ δα ὑπ6 ἘΘΡΌΡΙ1ο ἅτ τοϑρθούνοὶυ ἐοαπαθᾶ ; δα γμθη Ῥ]αΐο 
ΘΌΘΒ ΟΠ ἴο β8 0, ὑπαὺ ᾧμο86 146885 μὰ Ῥθθῃ ουταθα ἴῃ 15 τα ὈΘΙΌΓΘ 
6 βγβύῦ νἱβιίβα δι᾽ οι γ᾽ (Β.Ο. 889), 10 15 αἰ που] το ἀνοϊά {Πμ6 ᾿πίθγθμοο 
μα {π6 Οογρίαβ νγὰβ Ὑυριυθη δα {η6 ΠΘρΡΌΌΪΙΟα αὖ Ἰθαϑὺ θθριῃ δῦ 
Ππ6 φῬουϊοα Ἰωβϑύ βρθοϊῆθα. 

10 15. αοἰδὸ ἃ β'ῬἝΘΠΟΥἃ] ορίπίοι ὑμύ {Π6 ἴΙᾶθῶ οἵ ὃ ἔϑιμδὶθ οοϊωσηοι- 

γγθα ἢ Θχ ἰριθα ὈΥ ΑΥὙἸδύορ δ μ95. ἴῃ {πὸ Ἐοο] ϑίδΖαθαθ τγὰβ Ὑυυϊ ΐθη 
ὈΥ {μ6 οομηΐο ροϑὺ ἴπ σἱαΐϊοαϊθ οὗ 86 ῬΙωύοηϊο οοχυητηοηνγθα }}ὅ. 
ΤΠ Τὐρο]θβιΖιαβδθ ὑγῶβ ΓΘρυθθθηΐθα ἴῃ ὑΠη6 γῶν 892 : 1Ὁ Βθϑῖὴβ ὑπογο- 

ἔογθ Ῥοββίθ]ο ὑπαῦ αὖ ὑΠ15 ἀδύθ βοῖὴθ ραγὺ δὖ 1ἰθαϑδύὺ οἵ ὑπ6 Τρ] 1ο νγὰϑ 
γε ιὐύθη, ἃ ἢ ῬΘΘη ῬῈΡ]1ΟΙν τά, 1Ὁ νγο ταδῪ ποί 58 Ὺ ΡῈ] 1564, ἴῃ 
ΑΤΠΘΏ5. 

1 ταύτην τὴν διάνοιαν εἷς ᾿Ιταλίαν τε καὶ Σικελίαν ἦλθον ὅτε πρῶτον ἀφικόμην. 
2 Μροίμοκθ μὰβ θνθὴ ροϊηὐθα οαὖ ὕννγο ρῬαββᾶρθβδ, οὔθ ἴπ {118 Ὁ], ἃπα Ομ ἴπ {16 

ῬΙ]αῦαβ, ἰὼ ὙνΏΙΟὮ, ἃ5. μΠ6 ΒΌΡΡοΟβθβ, Ῥ]αῦο Ὠϊμ1861} 18 σα! ἀπᾶον ἐπ 6 παῖὴο οἵ 
Αὐιβῦν ]α5, ὑμ6 αἰγηϊαὐϊνο οἵ Ρ]αὔο᾽ 5 Οὐ ρῖμ4] πδῖηθ Αὐιϑύοο!θϑ, νν μοι, 1 μῸ ον ὺ θΟΤῸ 
ἴῦ, ννγὰ8 ἱπῃουιῦθα ἔροτα ἢϊ58. σταμα αῦμον. ὕὐοτα, αν, ἱ. Ρ. 281. 1 οομῆοθθ, Πουγουοῦ, 
ὑμαῦ 500}} Δ. Δ]] βίο βθοιὴβ ὕοο [Ἀγ- θα ὑο αν Ὀθ6π 1 01} 116 ὕο δὰ Αὐμθηΐδι 
ΟΥ̓ Δὴν οὔμου δυᾶϊθηοθ, πὸ Αὐἱδῦν]β ἴῃ ἀαδϑύϊοη υγᾶϑ ΡΙΌΌΔΌΙΥ ΒΟ. ῬΘΥΒΟΙ 
ῃούουϊουϑ ἴον ἴον ῬυοῆιρΆοΥ,, ἀηα ααἰῦθ αποομηπθοῦθα νἱῦ} Ρ]αῦο. 



ἘΒΑΊΤΑ. 

Ρυρίμβθθ, ραρθ χὶΐ, 1ὴ65 17, 18, ἅ616 ὑπ6 οοποϊαίηρ βοαύθμοο οὐ {Ππ0 
ῬΑΙΆΡΥΆΡὮ. 

ΟΡΆρ8 188, 11η6 10, γον" ΤΏγϑο γοαὰ Εοαν 
- 188, -- 27,707 ὕπο γϑαΐ ὕμυθο, απ 707 πἰτὰ γϑαᾷ ἔουγία 
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ΠΛΑΤΏΝΟΣ ΤΓΟΡΓΊΑΣ. 

ΌΤΙ: 5 



ΤᾺ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΙΓΟΥ ΠΡΟΣΩΏΩΠΑ. 

ΚΑΛΛΙΚΛΗΉΣ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ΧΑΤΡΈΦΩΝ. 

ΤΟΡΓΙΓΊΑΣ. 

ΠΩΛΟΣ. 



ΠΛΑΛΑΤΩΝΟΣ ΤΟΌΟΡΓῚΙΑΣ. 

ὕ, Ῥ. 
4411 1. Πολέμου καὶ μάχης φασὶ χρῆναι, ὦ Σώκρατες, οὕτω 

μεταλαγχάνειν. 
ΣΏ. 

[καὶ ὑστεροῦμεν ; 
᾿Αλλ᾽ ἢ, τὸ λεγόμενον, κατόπιν ἑορτῆς ἥκομεν 

ΚΑΛ4. Καὶ μάλα γε ἀστείας ἑορτῆς" πολλὰ γὰρ καὶ 
καλὰ Γοργίας ἡμῖν ὀλίγον πρότερον ἐπεδείξατο. 

ΣΏ. Τούτων μέντοι, ὦ 
“ἢ 9 9 ΟῚ Ψ ε ὁδε, ἐν ἀγορᾷ ἀναγκάσας 

ΧΑΙ. 

σομαι. 

Οὐδὲν πρᾶγμα, ὦ 

Καλλίκλεις, αἴτιος Χαιρεφῶν 

ἡμᾶς διατρῖψαι. 
Ἂ 35 Ν Ν Ἁ 3. 

Σ᾽ ὠκρατες" εγὼ γὰρ και ιᾶ- 
7ὰ ’ »,Ἤ ν ιν ’ὔ ε Ἂ 3 

φίλος γάρ μοι Τοργίας, ὥστ᾽ ἐπιδείξεταν ἡμῖν, εἰ 

μὲν δοκεῖ, νῦν, ἐὰν δὲ βούλῃ, εἰσαῦθις. 

Πολέμου] ““ΕἸἰτδῦ αὖ ἃ ἔδαβῦ, Ἰαϑὺ αὖ ἃ 
ἔγαν,᾽ 15. ὉΠ 8. σοΥγθϑροηαίηρ' ΕἸΠΡ] 15} 8δνν. 

κατόπιν ἑορτῆς) ΟἸγτΩΡ., τὰς ἡμέρας ἐν 
αἷς ἐπεδείκνυτο ὁ Γοργίας ἑορτὰς ἐκάλουν. 
ΜΟοΟΣ 15, κατόπιν ᾿Αττικοί, ὄπισθεν Ἕλ- 
ληνες. “Αγ ψ6 σουὴθ ὕπο ἀδἂΥ «ἴον ὑῃ6 
ἔθαβὺ ἢ’ 

[καὶ ὑστεροῦμεν) ΤὮΘ56 ψγοτβ 8Γ6 ἃΡ- 
ῬΔΓΘΩΘΥ ἃ τπθγ6 ἱπηὐογργθύαθίϊοι. οὗ ὉΠ 68 
Τογθροϊηρ γον, π6 ροϊηῦ οὗ ψ ΒΟ 
15. ὈΙαηὐοα ὈΥ ὑμοὶν τούθηθίοη. ΟἸγιη- 
Ῥἱοάοναβ ααοῦθϑ ΟἿΪΥῪ ἃΒ [ὯΥ ἃ8 ἥκομεν. 1 
πᾶνθ Ὀγδοϊζοῦθα η6 ννογαᾶβ, μ᾽ Κῖπρ' ἢ 
Οοροῦ (06 Αγίθ Τηϊογργοῦ. Ρ. 141) ὑμαῦ 
ὍμΘΥ οὐρῃῦ ἰο 6 οἸοοξοα ἔτοσὰ ὑπ6 ἰοχύ. 
Α 518 ν Του οὔῦϊοη 18 ἀοθύθοϊθα ὌΥ 
ΟὉΡ. ἴῃ ὕπ Αχίοομαβ, Ὁ. 866 Ο, διὰ παντὸς 
δὲ ἔθος ἐστὶν αὐτῷ φωνεῖν τὸ ᾿Ἐπιχάρ- 

υ μειον" ἃ δὲ χεὶρ τὰν χεῖρα νίζει [δός 
τι καὶ λαβέ τι], ΨΏΘΙΘ ἰὖ 18 1 ῬΟΒ510]6 0 
δἀαρῦ ὑπ86 ψόοσᾶβ ἴῃ Ὀσϑοϊκοῖβ ὕο [86 
ὑτόοθαῖο πγθύγθ, ι 

μέντοι] ΤΏΘ ἴὌγοθ οὔ ὑμ6 ραγύϊοϊθ 15 
{}}158: “ὙΥοὰ τδὺ ὕμιη]κ 1Ὁ Υ δα] ; γοὰ 

Β 

816. γἠϊδύδ!κθη, Ἀόονγονοῦ; ΟἸΔΘ ΡΟΣ. 15 
μι 6 Ῥούβοι ὅο μ6 Ὀ]αηηθα. 

Β. ἐγὼ γὰρ καὶ ἰάσομαι) “ἴογΥ 1 τυλο 
λαυθ ἄοπθ ἐΐδ ηιϊδολίο νν}]] υϑραῖὶν 10.᾽ 
Βύοῃ ἰ6 ὕπο [Ὅτοθ οὗ καί. ὅ.6}0]., ἀπὸ 
Τηλέφου καὶ τοῦ τρώσαντος ᾿Αχιλλέως, 
καὶ τοῦ χρηστηρίον ἀνελόντος ὅτι ὃ 
τρώσας καὶ ἰάσεται. Οὔβοῦνο [δ6 
ΒΡΘΟΙΔ] πι86 οὗ ἐπιδείξεται, ΞΞ ἐπίδειξιν ποι- 
ήσεται, ἰ. 6. αἴδονυ Ὁπ6 τδηποῦ οὗ π8 
ΒΟΡὨἰδίβ. ϑὅ'06}ν δὴ ἐπίδειξις, ΟΥ ΘΧὨΙΟΙΟΙΟῺ 
ΟΥ̓ ΣθοΓΑΥΎ 5111, Δοσογαϊπρ ὕ0 ΧΘΠΟΡΏΟΙ, 
νᾶ 5 ὑπ6 οΟἸΘ γα θα ἀροϊοραθ οὗ Ῥγοάϊουβ, 
6816 ὑμ6 Φυαρτηοπῦ οὗ Ἠδγοαϊοβ (ΝΜ οιη. 
ἰι. 1. 21). ὅπερ δὴ (Πρόδικος ὃ σοφό5) 
καὶ πλείστοις ἐπιδείκνυται. 80 «ἴον 
ὕη6 Ἰοπρ' ΒΡθθοἢ οὐ Ῥυούαρογαβ ἴῃ [Π68 
αἰδϊοραθ Ὀθασῖπρ 8. πᾶμ]6, ϑοογ, ΟὈ- 
βθῖγεβ, Πρωταγόρας μὲν τοσαῦτα καὶ 
τοιαῦτα ἐπιδειξάμενος ἀπεπαύσατο τοῦ 
λόγου (ρ. 828 Ὁ). Τα δοῦϊνο τόσοι οὗ 
06 νοῦ [α5 ὑῃθ 56η56 “᾿πάϊοανο, “ α6- 
ἹηοηΒύγΆΤ 6, 85. Ὀ6Ιονν, Ὁ. 464 Β, σαφέ- 
στερον ἐπιδείξω ὃ λέγω. 



ΚΑ ΤΡ δ ὦ Χαιρεφῶν; 

Γοργίου ; 

ΧΑΙ. 

ΠΛΆΤΩΝΟΣ [447,8 

3 μδν ’ 3 “ 

ἐπιθυμεῖ Σωκράτης ἀκοῦσαι 

’, π᾿ αὐτό γέ τοι τοῦτο πάρεσμεν. 
“ ἰχ 3 ᾿ ν » ΚΑΛ. Οὐκοῦν ὅταν βούλησθε παρ᾽ ἐμὲ ἥκειν οἴκαδε: 

- Σ Ν Ν ’ » Ἀπ ἐν ᾿ ε “ 

- παρ᾽ ἐμοὶ γὰρ Γοργίας καταλύει καὶ ἐπιδείξεται ὑμῖν. 

ΣΏΩ. Εὖ λέγεις, ὦ Καλλίκλεις. ἀλλ᾽ ἄρα ἐθελήσειεν 
ἂν ἡμῖν διαλεχθῆναι ; βούλομαι γὰρ πυθέσθαι παρ᾽ αὐτοῦ, 
τίς ἡ δύναμις τῆς τέχνης τοῦ ἀνδρός, καὶ τί ἐστιν ὃ ἐπαγ- 
γέλλεταΐί τε καὶ διδάσκει. τὴν δὲ ἄλλην ἐπίδειξιν εἰσ- 

ὕθις, ὥσπερ σὺ λέγεις, ποιησάσθω αυ ἰς, ερ,. 0 ἐχὲ ᾽ 7) ἔμ ὃ 

ΚΑΛ. “ Οὐδὲν οἷον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν, ὦ Σώκρατες. 
. ὦ αὐλλδι ὺθῦν δ τς ΣΝ δ νοῶν δεν δ γὰρ. ἀὑτῷ “εν τοῦτ΄͵ ἣν τῆς ἐπιδείξεως" ἐκέλευε γοῦν νῦν 

ἧ Ὁ ἐξ Ἂς ᾷ ᾿ τ ξ μΝ ΠῚ ἔων ἌΑ τῶῦν αὖ ΝᾺ φ' . Ὁ νυ Υ.. 

δὴ ἐρωτᾶν. ὁ τί τίξ βούλοιτο τῶν ἔνδον ὄντων, 
ἅπαντα ἔφη ἀποκρ ινεῖσθαι. 

ΣΏΩ. ἾἮ καλῶς λέγεις. 

ΧΑῚΙ. τί ἔῤρωμαι;; ““" 
ΣΩ. Ὅστις ἐστίν. 
ΧΑΙ. "Πῶς λέγεις ; 

ΣΩ. “ὥσπερ ἂν εἰ ἐτύγχανεν ὧν ὑποδημάτων δῆμι- 
τί δ᾽ ὅο ΟἸψιηρ.; να]ρ. τί δέ; Ζᾶν. 

τί δαί; 
Οὐκοῦν ὅταν βούλησθε) ϑΌΡΡΙΥ ἀκού- 

σεσθε ἵνογτη ὕηο Τογθροϊηρ ἀκοῦσαι. “Ὑοὰ 
5811 Πθαν Ὠϊὴ ὑμθη, θη. γοὰ ὑμῖηῖς 
ῬΙΌΡΘΥ ὕο ῬΑΥ 1ῃ8 ἃ Υἱϑὶῦ οὖ γὴν Ποῦδδ; 
ἴον ογρίδϑ 18 ΤῺΥ στιθϑῦ, δηα ν}1}} ΘΧ 1 ΙὉ 
ὖο γοι.᾽ ΟΠ ]ΘΙ ΘΥΥ Δ ΟΠΘΥ ἸΏ ΟΥ 5 ἔγοχ Ὁ Ϊ5, 
ὑμαῦ {Π6 5οθη6 οὗ ὑπ6 οοηνογβαύϊοι 15 ποῦ 
06 ἢοτβ6 οὐ Ο]]10165, ἃ5 ΘΟΥΩΙΠΟΏΪΥ ΒῸΡ- 
Ῥοββά, θαῦ ἃ ρφιυυηπηαβί πη ΟΥ̓ Οὔμοιυ' ὉΪ806 
οἵ Ῥ]1ς τϑϑουῦ, ΤῊ ὅταν, ννΏΙΟ ἢ. ““τηδῦ- 
γΘ]]ΟΌΒΙΥ οἰθη 5 Β δ] σι, τοὺ ὑπὺβ 
Ὀ6 ἀδοίδθηαοα, πᾶ {π6 εἰσαῦθις ὥσπερ σὺ 
λέγεις ποιησάσθω οὗ ϑοοῦ. Θχρ]αϊποᾶ. 
1 οαπποῦ Ὀ6]ῖθνο νυ Αϑῦ ὑμαῦ ἥκειν 15 
ΘΓ ἀπο πηρου αὐϊν θυ, οὐ υν10}λ ΘΟὨ]δίθυγα. 
ὑμπαῦ ἐμ καί Ῥοίουβ ἐπιδείξεται 18 τη 
αροάοδῖ. Ἠργηβίθρ 8 οοη]δούυτοα ὦ 
ταν ῸΥ ὅταν, γτούαϊπἱηρ 0η6 νὰ]ρ. βού- 
λεσθε, Ὀὰὺ μὰ5 ξουῃα πο ΦΌ]Π]Ονγου διμοηρ; 
ὕμ6 6ααα. 

Ο. διαλεχθῆναι) Ποβσηΐηρ' ΠΙ561}5 ἰο 
ὑη6 Ἰοβ5. οὔ ὑπ ἔογιηαὶ ἐπίδειξις, ϑοον. 
ΠΟΡΘ5 ὑπαῦ (ἀογρὶλβ γν1}} ποῦ αὖ ΔΩ ταῦθ 
Ὅ6 ἱπαϊβροβθα ἴῸν ἃ σοηνουβαύίϊου ΤῈ 
νου β τὴν ἄλλην ἐπίδειξιν δἃγ6 οααῖνα- 
Ἰοὺ ἴο τὴν ἐπίδειξιν, ἄλλην οὔσαν. ΤΗΪΐ5 

νὰν νῦν 

᾿ 

. 
και 

Ν Ν 
και τβρος 

'Ὧ Χαιρεφῶν, ἐροῦ αὐτόν. 

Γὰ "ἢ 

86 οὗ ἄλλος 15. ΤᾺ] ΑΥ ἰο γραᾶουϑ οὗ 
Ρ]αῦο, δμὰ ψἢ}1 Ὀ6 ΤΟυηᾶ ἹΠπδίγαϊθα ἴῃ 
ὑπ ποΐβθ οἡ Ρ. 478 ο. 

Οὐδὲν οἷον ““Νο Πρ τ ἱπααίϊνίηρ; 
αὖ ποια-απανύογβ." “Βοβϑὺ ρὸ ο {1 
Τουμπύαϊπ- μολα. “1 ηὟῪ ἃ υἵϑῃ [6] απὸ 
αθ Ῥδυ]6ν ἃ αἱ τηϑβυαθ᾽ (ϑὕθρῃ.). ““ΝΙΘΗὺα 
6580} 815 πῃ 5610 50 ἔταρθη " (30}1.). Τὰ 
Τϑιηοβῃ. Μιᾶ. 529, νγοὸ ἢπᾶ, οὐδὲν οἷον 
ἀκούειν αὐτοῦ τοῦ νόμον, {πὸ αὐ. θοΐοτο 
0868 1ηβη. Βεΐηρ; ογηϊ θᾶ ; ε5 ἰῦ ἰϑ 1Πκουνῖβθ 
ἴῃ Αὐϊβύορῃ. Αγ 966, ἀλλ᾽ οὐδὲν οἷόν 
ἐστ᾽ ἀκούειν τῶν ἐπῶν. Οπ π6 οὐμδν 
Βα τό ἰβ ἱπβου θα θοῦ ἤρθσυο απᾶ ῬοΙονν, 
Ῥ. 481] 1, ἃ58. νγ81}}] ἃ58 ἴῃ Χρῃ, Οοϑο. 8. 14 
δἀάαορα Ὀγ ΜΑΙ. (αν. αν. 8 641, α. γ 
Ιῃ Πιγβίϑῦν, 186, οὐδὲν γὰρ οἷον ὦ φίλη 
Λυσιστράτη, [π6 ἰπῇ,, ΟΥ τνογὰ Δηβυγουηρ; 
ο {16 1η., 15 ΒΌρΡργοβδβθα, ὙΠῸ ΞθΠ0]. οῃ 
6116 Ἰαδῦ Ῥαββδρ'θ ΘΥΓΌΠΘΟΌΒΙΥ ΘΧρ]δἰτβ [}6 
ῬὮγαΒΘ Ὀγ οὐδὲν κωλύει. 

ἐκέλευε γοῦν) Οοταρ. ῬΗϊΠοβίχαῤαβ, 160. 
ΒΟΡΗ. Ρ. 487, σχεδίου λόγου Γοργίας 
ἦρξεν... παρελθὼν γὰρ ἐς τὸ ᾿Αθηναίων 
θέατρον ἐθάῤῥησεν εἰπεῖν, προβάλλετε 
εὐν ἐνδεικνύμενος δήπου πάντα μὲν εἰδέναι, 
περὶ παντὸς δ᾽ ἂν εἰπεῖν ἐφιεὶς τῷ καιρῷ. 

«Ἴλν κρμ 

“«.χὄιλκῦτ Υ 



ῃ ουργός, ἀπεκρίνατο. ἂν δή ἄπ. σοι ὅτι δκυτοτόμος. 

--448, 8.] 

μανθάνεις ἃ ὡς λέγω ; νν 
ΤΡ ΧΑΤ' 

ἘΡ ΕΣ 

Μανθάνω καὶ ἐρήσομαι. 

δι 
ᾺΔΨῪ 

Σ “πον νιδὶὶς 

3 

οἱ 
Ἢ οὐ 

δ ἐν: μοι, ὦ 
Γοργία, ἀληϑὴ λέγει Κα Καλλικλῆς ὅδε, ὅτι ἐπαγγέλλει ἀ ἀπο-᾿ 
κρίνεσθαι ὅ τι ἂν Τίς σε ἐρωτᾷ ; 

ΓΟΡ. ᾿Αληθῆ, | ὦ Χαιρεφῶν: καὶ γὰρ νῦν δὴ αὐτὰ 
448 ταῦτα ἐπηγγελλόμην, καὶ λέγω ὅτι οὐδείς μέ πω ἠρώτηκε 

Β 

καινὸν οὐδὲν πολλῶν ἐτῶν. 

ΧΑΙ. 5 ἴω: 

Ἢ που ἄρα ῥᾳδίως αποᾷκρινει, 
ρ 
ω Γοργία. 

ΤΟΡ. Πάρεστι τούτου πεῖραν, ὦ Χαιρεφῶν, λαμβά- 
Ψειν. 

ΠΩΔ: Νὴ 4: ἂν δέ γε βούλῃ, ὦ Χαιρεφῶν, ἐμοῦ. 
Γοργίας μὲν γὰρ καὶ ἀπειρηκέναι μοι δοκεῖ: πολλὰ γὰρ 
ἄρτι διελήλυθεν. 

ΧΑΙ. 
9 ’ 

ἀποκρίνασθαι; 

3. ΄ »Ἤ 

τί δαί, ὦ Πῶλε; οἴει σὺ κάλλιον ἂν Γοργίου 

Ἁ ῪΜᾺ »» 

ΠΩΜΛ. τί δὲ τοῦτο, ἐὰν σοί γε ἱκανῶς ; 

ΧΑΙ. Οὐδέν: ἀλλ᾽ ἐπειδὴ σὺ βούλει, ἀποκρίνου. 
ΠΩΔΛ. 

ΧΑΙ. 

᾿Ερώτα. 

᾿Ερωτῶ δή. 
3.59 ᾽’ ’ 39 ’ “Ὁ 

εὐ ετυγχαᾶνξε Γοργίας ἐπ σΤΉΜων ὧν 

τῆς τέχνης ἧσπερ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Ἡρόδικος, τί ἂν αὐτὸν 
3 ὔ ὃ ΄’ 9 Ψ 3 ἊΝ 

ὠνομάζομεν δικαίως ; οὐχ ὁπερ ἐκεῖνον ; 
ΠΩΛ. Πάνυ γε. 

ΧΑΙ. 

ἐλέγομεν. 

Ῥ. ἀπεκρίνατο] Ομα ΜΆ. Ὠδ5 ἀπεκρίθη, 
Δ. Δουϊϑῦ Δα. 1551016 ἴῃ ὑΠ18 56η86, ἴῃ 
8 Αὐὐϊο ψυτιῦοσ. ἀποκριθῆναι ΟΟΟΌΥΒ ἴῃ 
ὕῃ6 β56η86 οΟὗἩἨἁ “Διβννουηρ ἡ ἴῃ ὑπ6 2πηα 
ΑἸΟΙΌ. 149 8, «πᾶ 15 6 διΏΟΠρ' ἸΩΔΗΥ͂ 
Ἰηα]οα ὕ]οη 8. ΟἹ ὑπ 6 βρυγϊουβηθθβ οὐὗἨ ὑμαῦ 
αϊδ]ορτιθ. 

448, ἀποκρινεῖ)] ὃ0ο ὑμ6 Βοᾶ]. Τμ8 
οὔμον. ΜΘ, διὰ οαά. οχοορὺ Ἡβθυϊηϑηη 8 
αν ἀποκρίνει. ΟἸΔΘΙΘΡΏΟΙ Ἰηθδη85. ὕο 
58γ, “ΤΕ Β.0}} 88 Ὀδθὴ ὙΌΣ ρῬαϑῦ βθοΉ88, 
γοῦ ν}1}1 αν πὸ απο] ἃ ἸῺ ΘΏΒΥ ΘΙ; 
ΔΩΥ͂ αποϑύϊοι 1 τὴν ῬΙΌΡΟΒΒΘ.᾽ 

Β. Ἡρόδικος 16 39}0]. σααῦϊοη 8. τ8 
ἀϑαϊηβῦ ΘΟ Ομ αϊηρ' ὑπ18 Ἡ ουοαϊουβ ἱ ἢ 
Ἡρφτγοάϊουβ. ὉΠ 6 ΘΟΙ Υτη νΐδη, 80 ἃ ῬὮὨγ- 
Β᾽ ἴδῃ, οὗὈ ὑγυο η 8566 8. Δ] αβ᾽ηρ᾽ ποῦϊοα ἴῃ 

3 Ν Ψ , 3 ΕΝ ν᾿ ω “Ὁ 

Ιατρὸν ἀρα φάσκοντες αὐτὸν εἶναι καλῶς ἂν 

ῬΘΡΟΘΙ. 111. 406. ὙΠ Ὀγούμον οὐ ατὶβ8- 
ΦοΡ Οη ῬΥΘΒΘΙΟΪΥ τηθη ϊοη θα τνα8 ΠΟ 1685 
ὃ ῬΘύβοι ὕμαηῃ 6 ἴατηουβ Ῥοϊυρποῦύαϑ, 
Ὑ0}0 γῬαϊηὐθα ὕΠ6 1μοβομο αὖ Πορῃϊ. Τῖϑ 
ἰθ ῥτονθᾶ ὈΥ δὴ δρίρυδιῃ ααούθα Ὁγ ὕ}6 
ΟΒΟΙ. -:-- 

γράψε Πολύγνωτος, Θάσιος γένος, 
᾿Αγλαοφῶντος 

υἱός, περθομένην ᾿Ἰλίου ἀκρόπολιν. 

ΑἾδο Ὅν ἃ ρᾶββαρθ ἴῃ ὑΠ6 Ιοῃ, ᾿. 5832 Ἑ. 
τί ἂν αὐτόν] 16 Μ55. παν τίνα. 

ΟἸγιΩΡ. το τί, νὴ πα θθθὴ οοι- 
ἠοοῦασοα Ὀγ Βαθθιηδηῃ, ᾿π σομβιἀθγαύϊοι 
οὗ {Π6 Το]]οννίηρ; ὅπερ. 



6 ΠΛΆΤΩΝΟΣ [448,8 

ΤΙΏ Δι Ναί: 

ΧΑΙ. Εἰ δέ ὃ: ἧσπερ ᾿Αριστοφῶν ὁ ᾿Αγλαοφῶντος ἢ 

ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἔμπειρος ἦν τέχνης, τίνα ἂν αὐτὸν ὀρθῶς 

ἐκαλοῦμεν ; 

ΠΩΜΛ. δῆλον ὅτι ζωγράφον. 0 

ΧΑΙ. Νῦν δ᾽ ἐπειδὴ τίνος τέχνης ἐπιστήμων ἐστί, 

τίνα ἂν καλοῦντες αὐτὸν ὀρθῶς καλοῖμεν ; 

ΠΩΛ. ἾΩ Χαιρεφῶν, πολλαὶ τέχναι ἐν ἀνθρώποις εἰσὶν 

ἐκ τῶν ἐμπειριῶν ἐμπείρως εὑρημέναι' ἐμπειρία μὲν γὰρ 

ποιεῖ τὸν αἰῶνα ἡμῶν πορεύεσθαι κατὰ τέχνην, ἀπειρία δὲ 

κατὰ τύχην. ἑκάστων δὲ τούτων μεταλαμβάνουσιν ἄλλοι 

ἄλλων ἄλλως, τῶν δὲ ἀρίστων οἱ ἄριστοι: ὧν καὶ Γοργίας 

ἐστὶν ὅδε, καὶ μετέχει τῆς καλλίστης τῶν τεχνῶν. 
11. ΣΏ. Καλῶς γε, ὦ Γοργία, φαΐνεται Πῶλος παρ- " 

εσκευάσθαι εἰς λόγους" ἀλλὰ γὰρ ὃ ὑπέσχετο Χαιρε- 

φῶντι οὐ ποιεῖ. 

ΤΟΡ. Τί μάλιστα, ὦ Σώκρατες ; 
ΣΩΣΤῸ ἐρωτώμενον οὐ 

νεσθαι. 

ΤῸΡ, 

» ᾿ς 3 ’ 

πάνυ μοι φαίνεται ἀποκρί- 

᾿Αλλὰ σύ, εἰ βούλει, ἐροῦ αὐτόν. 
“ Ν ,, 

ΣΩ. οΟὖὗκ, εἰ αὐτῷ γε σοὶ βουλομένῳ ἐστὶν ἀποκρίνε- 
σθαι, ἀλλὰ πολὺ ἂν ἥδιον σέ. δῆλος γάρ μοι Πῶλος καὶ 
ἐξ ὧν εἰρηκεν, ὅτι τὴν καλουμένην ῥητορικὴν μᾶλλον 

μεμελέτηκεν ἢ ἢ διαλέγεσθαι. 

ο. Ὦ Χαιρεφῶν) ΤῊ ΘΡΘΘοἢ οὗὁὨ ῬοΪὰϑ 
νγ88 ἃ ραγῦ οὗἉὨ Πὶβ τέχνη, οὐ ὑγθαύβθ ὁἢ 

ΒΒοίονϊο, οὐ νῃῖο νγθ μθδν δῖον, Ὁ. 
462 ο. ὅο. 86 ὅ080)1. οὐ ἩΘΡΙΠΟΡΘΠ6Β, 
Ῥ. 18 (πβμοίογτοβ. αὐδθοὶ Υα]Ζ. ἱν. 44), 
ὅθεν καὶ Πῶλος ὃ Γοργίου μαθητὴς: ἐν τῇ 
τέχνῃ φησίν" πολλαὶ τέχναι ἐν ἂν- 
θρώποις εἰσὶν ἐκ τῶν ἐμπειριῶν 
ἐμπειρίας (1,.. ἐμπείρωΞ) εὑρημέναι. 
ΟομηΡ. Αὐἱβῦ. ΜοίδρΆ. ἂς 1, ἢ μὲν γὰρ 
ἐμπειρία τέχνην ἐποίησεν, ὥς φησι Πῶλος, 

ὀρθῶς λέγων, κ.τ.λ. 
τῆς καλλίστης τῶν τεχνῶν» Οομ- 

ῬᾶτΘ ῬΒΠΙΘθαΒ, Ρ. 08, ἤκουον μὲν ἔγωγε, 
ὦ Σώκρατες, ἑκάστοτε Γοργίου λέγοντος 

πολλάκις, ὡς ἢ τοῦ πείθειν πολὺ διαφέροι 

πασῶν τεχνῶν: πάντα γὰρ ὑφ᾽ αὑτῇ 

δοῦλα δ ἑκόντων ἀλλ᾽ οὐ διὰ βίας 
ποιοῖτο, καὶ μακρῷ πασῶν ἀρίστη εἴη τῶν 

τεχνῶν. 
Ῥ. σοὶ βουλομένῳ ἐστίν) ΤῊ 5. Βαῇι- 

οἰθη νυ οουητήοι Ἰαΐοτα 15 1Π]τιϑ στ αὐθα 1η 41] 
ὑπ ατδιησηδυβ, ἃ58. ἴῃ Ποηδ] ἄβοη, ὃ 458 
992. 1 56 πηϊξαϊρα ἴῃ Ταῦ ὈΥ Θα]]υδῦ 
δια Τδοιύα8. 

δῆλος γάρ μοι] ΤῊϊ5 οσομπούναοῦιου ([ὉΥ 
δῆλόν μοί ἐστιν ὅτι πῶλος), νη ϊο ἢ 15 
1Παθύγαύθα Ὀγ ϑ811}0., 15. ΘΒΡΘΟΙ ἢν ἔ6- 
ααθηῦ ἰπ ὅΠ|6 οα56 οὗ ὕπ6 νγου 5 δῆλος απ 
δίκαιος. ϑορῃ. Απύ. 400, δίκαιός εἶμι 
τῶνδ᾽ ἀπηλλάχθαι κακῶν, δῆλος, διυᾷ 
δηλοῦν ἴῃ 1τῦϑ8 185. 56Θη86, ΔΓ6. ΤΠΟΤΘ 
ἘΣΘ ΘΏΌΠΥ πιϑ6α τνῖῦ ῬΑΥὉ]010165, ἃ58 ἴθ. ν. 
20, δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ᾽ ἔπος. ϑ΄|Δ110. 
ααούοα ὕχγοθ ἰηβύδησοβ ογὰ ᾿]αῦο ἴπ 
γν }10}} ἀναγκαῖος ἰβ ΒΙΠΔΙ]ΕΥῚῪ τι866., ΔΙΠΟῺΡ᾽ 
ὕμ656 ὕμθ ραϑϑᾶρϑ Ὀϑίονν, 449 σ. 



--449, 8.]} ΓΟΡΓΊΙΑΣ. 

ΠΩΛΔ. Τί δή, ὦ Σώκρατες ; 
ΣΏΩ. Ὅτι, ὦ Πῶλε, ἐρομένου Χαιρεφῶντος τίνος Γορ- 

Ψ 5 ᾽’ ἐς χω γίας ἐπιστήμων τέχνης, ἐγκωμιάζεις μὲν αὐτοῦ τὴν τέχνην 
Α Ἂν , ν - ὠσπερ τινὸς ψέγοντος, ἥτις δέ ἐστιν οὐκ ἀπεκρίνω. 

3 Ν 3 ω 3, ΠΩ4. οὗ γὰρ ἀπεκρινάμην ὅτι εἴη ἡ καλλίστη ; 
ΣΩ. Καὶ μάλα γε. 

3 9 3 Ν 12 Υ πᾷ ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἠρώτα ποία τις εἴη ἡ 
’ ’ὕ 9. Ἂς Ρ ο ΄- 

Τοργίον τέχνη, ἀλλὰ τίς, καὶ ὄντινα δέοι καλεῖν τὸν Γορ- 

γίαν. 
Ψ Ἄν , ε Ψ' ῪἌᾺ Ἁ ὥσπερ τὰ ἐμπροσθέν σοι ὑπετείνατο Χαιρεφῶν καὶ 

5 ἊΝ ΄“ Ν Ν ἴω ο 449 αὐτῷ καλῶς καὶ ] διὰ βραχέων ἀπεκρίνω, καὶ νῦν οὕτως 
39 ᾽ὔ ’ ε ᾽ὔ Ἃ ὔ ’ὔὕ ΝᾺ ἊΝ ε ἴω εἰπέ, τίς ἢ τέχνη καὶ τίνα Τοργίαν καλεῖν χρὴ ἡμᾶς. 
ω ,᾿᾿ Δ“ ὕ ΝᾺ ΩΝ μᾶλλον δέ, ὦ Γοργία, αὐτὸς ἡμῖν εἰπέ, τίνα σε χρὴ καλεῖν 

ε Ψ' 

ὡς τίνος ἐπιστήμονα τέχνης. 

ΓΟΡ. Τῆς ῥητορικῆς, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. 
ΓΟΡ. 

ἱῬήτορα ἄρα χρή σε καλεῖν ; 
᾿Αγαθόν γε; ὦ Σώκρατες, εἰ δὴ ὅ γε εὔχομαι 

εἶναι, ὡς ἔφη Ὅμηρος, βούλει με καλεῖν. 
ΣΩ. ᾿Αλλὰ βούλομαι. 

ΓΤΟΡ. Κάλει δή. 
“ 5», ων οὶ 

ΣΩΏ. Οὐκοῦν καὶ ἄλλους σε φῶμεν δυνατὸν εἶναι 
ποιεῖν; 

ΓΤΟΡ. ᾿Επαγγέλλομαΐί γε δὴ ταῦτα οὐ μόνον ἐνθάδε 
ἀλλὰ καὶ ἄλλοθι. 

61} ᾿Αρ᾽ οὖν ἐθελήσαις ἄν, ὦ Τοργία, ὥσπερ νῦν δια- 
λεγόμεθα, διατελέσαι τὸ μὲν ἐρωτῶν, τὸ δ᾽ ἀποκρινόμενος, 

τὸ δὲ μῆκος τῶν λόγων τοῦτο, οἷον καὶ Πῶλος ἤρξατο, 

Ἑ. ὥσπερ τὰ ἔμπροσθέν σοι ὑπετείνατο] 
“«ΟἸ)όέγχέρ]ιοῃι δ᾽ τιΐθ ΒῸΓ 1 νοΐ Ῥδγ θ5 
ΘΧΘΙΏΡ]65᾽ (Οουβῖμ). ὑὕποτ. 18 βορὰ βιχηὶ- 
Ἰα]γ ἴῃ Τμοδοῦ. 179 Ὁ, σκεπτέον ἐξ 
ἀρχῆς, ὥσπερ αὐτοὶ ὑποτείνονται. "16 
σῦν 15 Τουμᾷ ἴῃ 1116 βθῆβο ἴῃ ΟἸιτορἢ. 
408 Ὁ. [Ὁ ἰ6 ΠΘΑΙΥ δααϊναϊθηῦ ἴο 
ὑφηγεῖσθαι (»γαοῖγο, ρΡΥωθηιοηδέγαγ6), ἃ 8 
Ἡἰπάοτῇ σϑιμδυβ. Οὐτηρ. 480 Ὁ, αὐτὸς 
γὰρ καλῶς ὑφηγήσω, “Ἀνθ ΒΠΟΨΜῊ τὴ6 0}}8 
γνᾶγ. Π6 Δ] βῖοη ΠΘΓΘ 15 ο 6 Θχϑιη- 
ῬΙ65 οὐ μ6 ῬΠιγβιοῖίδῃ ἀπα ραϊηΐοῦ ἈΌΟΥΘ 
ῬιῸΡοβθα Ὀγ ΟΠΔοτθρ οι. ΟΡ βοῦνβ ως 
Ἰθ μα 8, ΤῸ ὦ ὥσπερ, ἐπ ον ὑποτειναμένου 
Χαιρεφῶντος, αὐτῷ καλῶς. - ἀπεκρίνω, 
καὶ νῦν οὕτως εἰπέ. Ομ. ὑπεγβάψαμεν, 
“μοαθῦ. 171 Ἐ. ὙΠ6 οὖν ν] ἢ τιβοα ἴο 

βίαπα αἴοι νῦν, ὑποαρὴ ραύσομπζοᾶ ὈΥ 
Ἡροϊπᾶ,, 15. πον ῬΥΟΡΟΡῚΥ οταϊ θα Ὁ. 6 
ρα. Τύ 15 αὐβοηῦ ὥ οχη ὑπ Βοά!. 

449. Οὐκοῦν καὶ ἄλλους] ΟἸγ ΤΩΡ. ἴῃ ]., 
ἕν ἐστι τῶν χαρακτηριζόντων τὸν ἐπιστή- 
μονα τὸ καὶ ἄλλους δύνασθαι ποιεῖν ἐπι- 
στήμονα, ὧς καὶ ἐν τῷ ᾿Αλκιβιάδῃ εἴρηται. 
““Αα ν. ἄλλους ἰηὔ. ῥήτορας. ῬΊ]ΘΩΘ ᾿ηἴτα 
Ο, ῥητοριιςῆς γὰρ φὴς ἐπιστήμων τέχνης 
εἶναι, καὶ ποιῆσαι ἂν καὶ ἄλλον ῥήτορα. 
Οὐοηνῖν. 196, ποιητὴς ὁ θεὸς σοφὸς οὕτως 
ὥστε καὶ ἄλλον ποιῆσαι (50). 

Β. οἷον καὶ Πῶλος ἤρξατο) “Β 0} ἃ5 
γγῶ5 ὕῃθ οχογαϊατη οὗ Ῥοϊαβ,᾽ ἃ5 1. πο δὰ 
8Β810 οἵαν ἀρχὴν ἤρξατο, ἃ5 ἴῃ βορᾷι. 242 Β, 
τίνα ἀρχήν τις ἂν ἄρξαιτο λόγου; Τίχη. 
86 1, θείαν ἀρχὴν ἤρξατο. 
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»-Ἤ δ8νὉῇῃ᾽ ε “ Ν ’ὔ 9 3 

εἰσαῦθις ἀποθέσθαι; ἀλλ᾽ ὅπερ ὑπισχνεῖ, μὴ ψεύσῃ, ἀλλ 
3 ΄΄ Ἃ Ν Ν 3 » 3 Ψ' θ 

ἐθέλησον κατὰ βραχὺ τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρίνεσθαι. 
χυ “ ’ 

ΤΌΡ. Εἰσὶ μέν, ὦ Σώκρατες, ἔνιαι τῶν ἀποκρίσεων Ὁ 
ων “ “ 5 Ἁ 

ἀναγκαῖαι διὰ μακρῶν τοὺς λόγους ποιεῖσθαι: οὐ μὴν 
Ν Ν ον Ἁ 

ἀλλὰ πειράσομαί γε ὡς διὰ βραχυτάτων. καὶ γὰρ αὖ καὶ 
ἴων ο “Ὁ “ἡ 93 ,’ὕ 3 ἰφ' 

τοῦτο ἕν ἐστιν ὧν φημί, μηδένα ἂν ἐν βραχντέροις ἐμου 
9 Ἂς 3 ΄σ΄ 

τΤαῦυτα εἰτπειν. 

ΣΩ. Τούτου μὴν δεῖ, ὦ Τοργία: καί μοι ἐπίδειξιν 
ἴω ΝᾺ ’ ν᾿ 

αὐτοῦ τούτου ποίησαι, τῆς βραχυλογίας, μακρολογίας δὲ 

εἰσαῦθις. 

ΤΟΡ. ᾿Αλλὰ ποιήσω, καὶ οὐδενὸς φήσεις βραχυλογω- 
3 ῪΝΗ 

τέρου ἀκοῦσαι. 

ΙΥ. ΣΏ. Φέρε δή: ῥητορικῆς γὰρ φὴς ἐπιστήμων 
τέχνης εἶναι καὶ ποιῆσαι ἂν καὶ ἄλλον ῥήτορα" ἣ ῥητο- Ὁ 

ρικὴ περὶ τί τῶν ὄντων τυγχάνει οὖσα ; ὥσπερ ἡ ὑφαν- 
ῪΚᾺ οὺ ’ὔὕ 

τικὴ περὶ τὴν τῶν ἱματίων ἐργασίαν" ἢ γάρ; 
ΤΟῸΡ. Ναί. 

Ν Ν Ἁ ἴω ,Ὰ ΔῈ 
ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ ἡ μουσικὴ περὶ τὴν τῶν μελῶν ποίησιν ; 
ΤῸΡ. Ναί. 

ΣΩ. Νὴ τὴν Ἥραν, ὦ 
ἀποκρίσεις, ὅτι ἀποκρίνει ὡς 

ἀλλ᾽ ὅπερ ὑπισχνεῖ) ϑὅαρ. 447 Ἑ, εἰπέ 
μοι, ὦ Τοργία, ἀληθῆ λέγει Καλλικλῆς 
ὅδε, ὅτι ἐπαγγέλλει ἀποκρίνασθαι ὅ τι ἄν 
τίς σε ἐρωτᾷ; ᾿Αληθῆ, ὦ Χαιρεφῶν, καὶ γὰρ 
νῦν δὴ αὐτὰ ταῦτα ἐπηγγελλόμην. ΑἸΔΕΣ 
ἀποθέσθαι βοηθ ἔδιν οοαᾶ. ρἶνα ναί. 
Βαύξηηλμη ὑνου]ᾶ τϑοοῖνθ 15 πο ὑπ6 
ἰοχύ, ἃ5. ὍΠ6 Δηβυνοῦ οὗ αουρίαβ ὕο ὑμ8 
χραποϑῦ τηδᾶθ Ὁ. ϑοοῦ. Ηδθ ὑὐροβ ὑμαῦ 
6 σϑημουαὶ ἐπάγγελμα οἵ αοΥγρίαβ αἰα 
ποῦ ἸΤΏΡΙΥ 811] ὑῃμαῦ θοῦ. ἤΘΥΘ ΤΘΟΌΙΓΘΒ 
οἵ τη. ΤῸ δναᾶβθ ὕμθ αἰ Πποαϊῦγ Αϑὺ 
ῬΙΌΡΟΒΘΒ εἴπερ ἴοΥ ὅπερ. Τὸ 15,1 ὑμῖηῖς, 
ΟΠ ΟοΙν 16 ὑμαῦ ὥΟΟΓ. τ 5 ο ἃ Ὀοαϑῦ 
ὙὙ ΒΙΟῊ μ6 τορα 5. ἃ5 ποξουϊουβ, ἃηα ν ἢ 
ΟοΥρίαθ ῬΥΘΒΘΩΌΪΥ τοροαύβ, μηδένα ἂν ἐν 
βραχυτέροις, κιτιλ. ὑπισχνεῖ ΜΝ} ὑῃ5 
Πᾶν 105. ΌΤΙ γη ΘΔ] Ὴρ"---- ὉΠ 6. Ῥγοΐδβ- 
510). γοὰ ὨΔΌΙΟΔΙΥ τῆλ] κα. 1 Ποϑιυαῦθ 
Ῥούνθθη ὑμϊβ νίθυν δῃηὰ ὑπο δχροαϊθῃῦ 
Ῥιοροββᾶ Ὀγ Βαύῤιη. ϑοχῦ. Ετηρίν. (αν. 
Μαύθῃ. 11, 7) ρῖνοϑβ ἃ νγ61}-κῆοννῃ ἀηθοαοίθ 
ἰπ 1ΠΠαϑύχαύοη οἵ ὕπ6 οοπύταβυ Ὀθύνγθομ 
αἰ] οῦϊοαι Ὀγονιῦν πα υ]θύουϊοαὶ αἰ Π .56- 
Ὧθ55: Ζήνων ὃ Κιττιεὺς ἐρωτηθεὶς ὅτῳ 

Γοργία, ἀγαμαί γέ σον τὰς 
Ὄ,ἢ Ἂ, ’ οἷόν τε διὰ βραχυτάτων. 
διαφέρει διαλεκτικὴ ῥητορικῆς, συστρέψας 
τὴν χεῖρα καὶ πάλιν ἐξαπλώσας ἔφη 
“τούτῳ, κατὰ μὲν τὴν συστροφὴν τὸ 
στρόγγυλον καὶ βραχὺ τῆς διαλεκτικῆς 
τάττων ἰδίωμα, διὰ δὲ τῆς ἐξαπλώσεως 
καὶ ἐκτάσεως τῶν δακτύλων τὸ πλὰτὺ 
τῆς ῥητορικῆς δυνάμεως αἰνιττόμενος. 

σ. Εἰσὶ μέν, ὦ Σώκρατες ΟἸγτηρ., ὕπάρ- 
χουσι μέν τινες τῶν ἐρωτησέων καὶ μακροῦ 
λόγου χρήζουσαι. ἈΙΡΉΥ 85 τοραταβ 
ὑπ 56η886. ΕῸΓ ὕμθ 86 οἷ ἀναγκαῖαι 
ΘΟΙΏΡ. ἸμορΡ΄. 1. 648 σ᾽; ϑὅορ!. 242 8, δπᾶ 
086 ποΐθ οὐ 448 τ' ἄῦονθ. Τυ., “ΤΟΥ͂Θ 
ΔΥΘ ΔΏβννουθ, ΘΟΟΥ.,  ΙΟ. σαθηοῦ ΟΠ ΟΟΒ6 
Ῥαῦ νὰ αἰβο. Νοῦ ναῦ νῃδῦ 1 ν}}} ὑὐγὺ 
ἤο ὍΘ ἃ5 ὈΥϊΘΥ ἃ5 ῬΟΒΒΙΌ]6.᾽ 

καὶ γὰρ αὖ] ΤῊ15 Λοαβὺ γγὰβ Θουήσηοη 0 
αοΥρῖαθ πὰ ἢἶβ τηδλδύοσ ΤΊβῖα5. 866 
Ῥμδράᾶν, 267 8... 

᾿ Τούτου μήν] ΟἸγγΡ. τοαᾶβ τούτου 
μέντοι, νν ἈΪΟῊ 15 Ῥου Πα 08 Ὀούδον, 

Ὁ. ἄγαμαί γέ σου] ϑὃο Ἠοϊηᾶ. βοϊηθ 
Μ55. αν γε ΟἾΥ, βο6 σοὺ ΟὨΪΥ, Ὀαὺ 
Ῥούῃ ἃγ6 σϑαυϊνρα ὈΥ ἀϑᾶρθ. Ἠ]ΣΒΟΠΙρ᾽ 
ἴῃ ἃ τϑοθηῦ ὑγαοῦ ᾿ηβἰϑῦθ οἢ δχρϑὶηρ τὰς 
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ΤΟΡ. Πάνυ γὰρ οἶμαι, ὦ Σώκρατες, ἐπιεικῶς. τοῦτο 

ποιεῖν. 
ΣΏ. Εὖ λέγεις. 

Β τῆς ῥητορικῆς, περὶ τί τῶν ὄντων ἐστὶν ἐπιστήμη ; 
ΤΟΌΡ. Περὶ λόγους. 
ΣΩ. Ποίους τούτους, ὦ Γοργία ; ἄρα οἱ δηλοῦσι τοὺς 

κάμνοντας, ὡς ἂν διαιτώμενοι ὑγιαίνοιεν ; 

» ᾽ 9 ,ὕ Ψ Ν Ἂς 
ἴθι δή μοι ἀπόκριναι οὕτω καὶ περὶ 

ΓΟΡ. Οὐ. 

ΣΏ. Οὐκ ἄρα περὶ πάντας γε τοὺς λόγους ἡ ῥητορική 
ἐστιν. 

ΓΟΡ. Οὐ δῆτα. 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν λέγειν γε ποιεῖ δυνατούς. 
ΠΟ: ΟΥ Ναί: 

ΣΩ. Οὐκοῦν περὶ ὧνπερ λέγειν, καὶ φρονεῖν ; 

ΓΟΡ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ἰοὺ 3 “" ἃ Ὺ Ἅ 9 ’ ε 3 Ἂ Ἃ 

ΣΏ. ΖΑρ᾽ οὖν, ἣν νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἡ ἰατρικὴ | περὶ 
τῶν καμνόντων ποιεῖ δυνατοὺς εἶναι φρονεῖν καὶ λέγειν ; 

ΤΟΡ. ᾿Ανάγκη. 
ΣΏ. Καὶ ἡ ἰατρικὴ ἄρα, ὡς ἔοικε, περὶ λόγους ἐστί. 

ΤΟΡ. “Ναί. 

ΣΩ. Τούς γε περὶ τὰ νοσήματα; 
ΓΤΟΡ. Μάλιστα. 

ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ ἡ γυμναστικὴ περὶ λόγους ἐστὶ τοὺς 
περὶ εὐεξίαν τε τῶν σωμάτων καὶ καχεξίαν ; 

ΓΟΡ. Πάνυ γε. 

ΣΏ. Καὶ μὴν καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι, ὦ Τοργία, οὕτως 
Β ἔχουσιν: ἑκάστη αὐτῶν περὶ λόγους ἐστὶ τούτους, οἱ τυγ- 
χάνουσιν ὄντες περὶ τὸ πρᾶγμα οὗ ἑκάστη ἐστὶν ἡ τέχνη. 

ΤΟΡ. Φαΐίνεται. 

ἀποκρίσεις, τολαϊηρ; ἄγαμαί γέ σου ὅτι 
ἀποκρίνει κιτιλ. 80 Ηἴἷἴρρ. Μα]. 291 Ἐ, 
ἄγαμαί σου ὅτι μοι δοκεῖς κιτ.λ. 

ἡ γυμναστική] ΟἸΥΙΩΡΙΟΔΟΥΒ ΤΉ ΚΒ ἃ 
ΘΌΥΪΟτΙΒ ΤΟΙΩΘΥΪΚ ΟἹ [18 ραᾷββαᾶρθ. Ηθ 5808, 
“Θοογῦ, ἰἴβ ποῦ βρθαιῖηρ ΟὗὁἨ 0086. ὑγᾷϊηθυ5 

Ἐ. ὡς ἂν διαιτώμενοι ὑγιαίνοιεν) “ΠΟΥ 
μου υυβῦ ᾿ἰἶνοὸ ἴῃ ογᾶθυ ὕο σ'ϑῦ υν8]] :᾿ οΓ 
ΤΟΥ͂Θ ᾿ΙΘΡΏ] γ, “ ὈΥ ΟὈβουνῖπρ' νυν μαῦ ΤῸ]685 
οὗ αἰοὺ ὑπο ν νν1}] σοῦ νν8}}.᾽ 

480. περὶ τῶν καμνόντων ποιεῖ] ποιεῖ, 
τ Ὠ16]. ΒΟΥὴ6 ΟΥ̓́ΌΠ6 θοϑῦ ΜΆΚ. οὐατῖῦ, Βθϑιβ 
ἴο τὴ6 πα] Θ58 016. 

(παιδοτρίβων) οἵ ὕη6 Ῥγϑβϑθῃῦ ἄδύ, υῦ οὗ 
αποϊοηῦ ἐϊηθ8, ννῃθὴ 1 νὴ ὕ.6. ὕαϑὶς οἵ 
088 Ῥμγϑιοϊα ὕο γνθϑύουβ ῃθαϊῦ ἢ, πα οὗ 
ὑπμ6 ὑναῖηθυ ὅο ργϑβθῦνθ 10 (ἡ δὲ γυμνα- 
στικὴ ἐφύλαττε). “1 οἂν αΔΥ,᾽᾿ Π6 5808, 
“{}ῃ6 ὄννο Τπηοῦϊοη5. ἅσα οοῃίου ρα -- 
συγκέχυνται ταῦτα. 
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ΣΏ. τί οὖν δή ποτε τὰς ἄλλας τέχνας οὐ ῥητορικὰς 
καλεῖς, οὔσας περὶ λόγους, εἴπερ ταύτην ῥητορικὴν καλεῖς, 

ἣ ἂν ἢ περὶ λόγους ; 

ΤΟῸΡ. Ὅτι, ὦ Σώκρατες, τῶν μὲν ἄλλων τεχνῶν περὶ 

χειρουργίας τε καὶ τοιαύτας πράξεις, ὡς ἔπος εἰπεῖν, πᾶσά 

ἐστιν ἡ ἐπιστήμη, τῆς δὲ ῥητορικῆς οὐδέν ἐστι τοιοῦτον 
χειρούργημα, ἀλλὰ πᾶσα ἡ πρᾶξις καὶ ἡ κύρωσις διὰ 

λόγων ἐστί. 
Ν τὸς ἐΕΝΝ ἐς Ν ε Ν ΄ 3 - 

διὰ Ταῦ ἐεἔγω ΤῊΡ βηΤΟΡΟΚΉΝ ΤΕΧΡῺΨΡ ἀξιῶ 

5" , ’ὕ 9 ῪΝἮΗ ᾽; ε 5 ’ὕ 

εἶναι περὶ λόγους, ὀρθῶς λέγων, ὡς ἐγὼ φημι. 

γ. ΣΏ. ζΑ4ρ᾽ οὖν μανθάνω οἵαν αὐτὴν βούλει καλεῖν ; 
’ 5 »Ἁ ᾽’ὔ Ρ) 9 3 ᾽ 3 Ν ε ΜᾺ 

τάχα ὃ εἰσομαι σαφέστερον. ἀλλ᾽ ἀπόκριναι. εἰσὶν ἡμῖν 

τέχναι. ἢ γάρ; 

ΤΟΡ. Ναί. 

ΣΏ. Πασῶν δέ, οἶμαι, τῶν τεχνῶν τῶν μὲν ἐργασία τὸ 
᾽ 9 Ν ’ὔ ζέ " » Ν 3 ’ 

πολύ ἐστι καὶ λόγου βραχέος δέονται, ἔνιαι δὲ οὐδενός, 
ἀλλὰ τὸ τῆς τέχνης περαΐίνοιτο ἂν καὶ διὰ σιγῆς, οἷον 
γραφικὴ καὶ ἀνδριαντοποιία καὶ ἄλλαι πολλαί: 

᾿ 
τας ΤοΟΙι- 

" ΄“ ν ᾿ ἃ 9 δὶ Ἂ ε 5 Ν 

αὐτας μοι δοκεῖς λέγειν, περὶ ἃς οὐ φὴς τὴν ῥητορικὴν Ὁ 
ἂν “ἈΝ. 5» 
εἰναι. ἢ ου; 

ΤΟΡ. Πάνυ μὲν οὖν καλῶς ὑπολαμβάνεις, ὦ Σώ- 

Κρᾶατεές. 

ΣΩ. Ἕτεραι δέ γ᾽ εἰσὶ τῶν τεχνῶν αἷ διὰ λόγου παν 
, .»Ἂ» ε ϑ 3 “ “Ἃ 3 Ἀ 

περαινουσὶ, Και εῤργου, ως ΕεΕἶἦ᾽ ος εἰπειν, 7) οὐδενὸς ΤρΟοσ- 

Β. χειρούργημα)ὴ ΤΠΐϊ8Β ψογᾷ δια ὑπ6 
ΤΟΠ]οννιηρ' κύρωσις ἈΥΘ Ῥγοποσηοραᾶ ὅ5106- 
Τ1ιβιὴβ ὈγῚ ὕη6 500]. κύρωσις 15 ἑουπᾶ ἱπ 
ΤΠαογά. νἱ. 108, Δηα ρου ΔΡ5 ἸηΔὺ ὯΘ βοῦ 
ἀοννῃ ἃ5 δὴ ἰηϑύδηοθ οὗ ὑῃ6 αονρίδϑιη οὗ 
ὙΠΟ ὕη6. ἀποϊθαῦ γηθύουιοῖδηϑ. δοο86 
Ὠΐη. κῦρος 15. ῬΥΘΒΘΠΟΪΥ ἀϑ8α ΡΥ βοῦν. ἴῃ 
0.6 δ581ὴ6 56η80. Τιδύθι υυϊῦουβ ἀ(ο ποῦ 
ΒΟΡΌΆΡΙΘ ἤο ΘΙ" ]ΟΥ θοῦ Ὁπ6 νγνογβ οὔ- 
͵οοὐθὰ ἐο. ΟἸγιηρ. φαοῦθϑ. ὕμθ Βορούϊβυμ 
ἴττω Ζεύς γαῦ το ὉΠ6 του ΟΥ̓ Π6 
ΤμΘθδι θθο5 ἴῃ Ῥμαθαο 62 Α ἃ5 ὃ Ῥγοοῦ 
ὑμαῦ ΡΙαῦο βοιηθύϊηρϑ ἱπάα]ροβ ἷ8. 6Π8- 
γαούθιβ ἴῃ ὕΠ6 τ886 ΟΥὈ μοὶ" ποῦν ρτὸ- 
ψΙΠ ΟἾΔ] 151η5. 

σα. Ἶλρ᾽ οὖν μανθάνω] “1 τὴ ποῦ 8010 
ὑμαῦ 1 απαουβῦιηα ννῃαῦ ἃτῦ γοὰ Ἰηθαῃ ἤο 
68}} 1 : θαῦ 1 518}1 ργθβθμθ]γ ’ ὥς. ἄρα 5 
Τροα θη] 884 θη ὕΠμ 6 Βρϑαῖζον ατιθ8- 
ἀἸοη5 ᾿ἰτη561. 5369 Ῥίον, 468 Ὁ, ἄρ᾽ οὖν 

ἂν μάθοις ἀποκριναμένου; “1 5ιοσϊα 16 
ἴο Κῆονν ψθῦμο γοὰὺ Ψ111 ἀπαουβύαμα 
ΤΩΥ͂ ΔΏΒΥΨΘΙ ὙΠΘὴ 1 Πᾶνα ρίνθη 10.᾽ τάχα 
ΞΞ αὐτίκα, ἃ5 ἴτοαᾳ. ἴῃ ῬΙαύο δῃᾶ Χρῃο- 
Ῥβοη. Βοῖονν, 466 α, τί τάχα δράσεις; 
Ὑ ΠΘΥ6 {Π6 ρ]ο55 πρεσβύτης γενόμενος υϑρᾶ 
ἴο βΒύδπα ἴῃ ὕη6 τοχύῦ Ραῦ 15 ΠΟΥ α]θούοᾷ. 
1ῃ Ῥμρρᾶν. 228 ὁ τάχ᾽ ἐπειδάν ΞΞ ἐπειδὰν 
τάχιστα. ὙΥΌΝ εἴσομαι, τάχα ᾿ὰ5 ΠΟΔΙῚΥ 
ΑΙννα 5. 15 Β6η86, θαῦ 6 Γ6 18 ὃ ΒΘΘΙΏΪ Πρ; 
Θχοδρύϊοαῃ ἴῃ ὑμβ Μίμοβ, ὑ. 814 ο, καὶ 
ἴσως μὲν καλῶς λέγεις, τάχα δὲ ὧδε 
ἄμεινον εἰσόμεθα. 

Πασῶν δέ, οἶμαι, τῶν τεχνῶν “ οἵ {1Π6 
γανοὰ5. αὐίθ ὕμοῦθ ἃτθ βου ἴῃ ΜΠ] 
ὝΟΥΚ 15. ὑπ ρυϊῃμοῖραὶ ἱπρυοδιθηῦ, δρᾶ 
ὑπο τοασῖτο Ἰι0υ]6. οὐ ῬοΥμΔΡ5. πὸ αἰ5- 
ΘΟ Γ86.᾽ 

Ὁ. ὡς ἔπος εἰπεῖν] “Ῥάθῃηβ αἰχουϊχη,". 
ογρροβοᾷ ἴο ἀκριβεῖ λόγῳ ἴῃ ΒΡ. 1. 811 8, 
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ὃ , -Ἁ , ’, ἥν 9 θ Ν Ν Ν 
έονται ἢ βραχέος πάνυ, οἷον ἀριθμητικὴ καὶ λογιστικὴ 

καὶ γεωμετρικὴ καὶ πεττευτική γε καὶ ἄλλαι πολλαὶ τέχναι, 
-Ὄ » ἴω 

ὧν ἔνιαι σχεδόν τι ἴσους τοὺς λόγους ἔχουσι ταῖς πράξεσιν, 
ε Ἂς Χ ’’ Ν Ν ’ὔ “ ε “ οὗ 

αἵ δὲ πολλαὶ πλείους καὶ τὸ παράπαν πᾶσα ἡ πρᾶξις καὶ 
Ν - 3 Ἄς Ν ,ὕ 3 , 

Το κυρος αυταις διὰ λόγων εστι. 

δοκεῖς λέγειν τὴν ῥητορικήν. 
ΤΟΡ. ᾿Αληθῆ λέγεις. 

ΣΏ. 

ἴω » ’ 

ΤΩω»Ἅ Τοιούτων Τινα μοι 

᾿Αλλ᾽ οὔτοι τούτων γε οὐδεμίαν οἶμαί σε βούλε- 
σθαι ῥητορικὴν καλεῖν, οὐχ ὅτι τῷ ῥήματι οὕτως εἶπες, 
ὅτι ἡ διὰ λόγου τὸ κῦρος ἔχουσα ῥητορική ἐστι, καὶ ὑπο- 

3, ΄“ 

λάβοι ἂν τις, εἰ βούλοιτο δυσχεραΐνειν ἐν τοῖς λόγοις, Τὴν 
9 ὲ ἊΝ » ε ’ Δ" ’ , 5 3 3 

ἀριθμητικὴν ἄρα ῥητορικήν, ὦ Τοργία, λέγεις ; ἀλλ᾽ οὐκ 

οἶμαί σε οὔτε τὴν ἀριθμητικὴν οὔτε τὴν γεωμετρίαν ῥητο- 
ρικὴν λέγειν. 

[ ΤΟΡ. 
ὑπολαμβάνεις. 

᾿Ορθῶς γὰρ οἴει, ὦ Σώκρατες, καὶ δικαίως 

» ἃ ΥΙ. ΣΏ. Ἴθι νυν καὶ σὺ τὴν ἀπόκρισιν ἣν ἠρόμην 
ὶ 5 διαπέρανον. ἐπεὶ γὰρ ἢ ῥητορικὴ τυγχάνει μὲν οὖσα τού- 

αῃα ἴο ὄντως ἴῃ Ἰμ6ρο. 11. 656 Ἑ, ἴῃ ΒΟ Ὲ 
Ῥᾶββαρ85. ὑγ. “ἴθ ῬοΟρΪαν Ἰαηραδαρσο,᾿, “ἸῺ 
ψυϊσν Ῥᾶυϊδηοθ,᾿ οὐ ὑῃ68 [11|κ6. 

σχεδόν τι ἴσους») ὅ83.61|0]., ὧς ἢ πετ- 
τευτικὴ καὶ κιθαρῳδία. Τῦ 15 Βαχᾷ ἴο 568 
μον, ὕμ6 σᾷμηο οὗ ἀγτααρηὐβ βου] γθααϊνθ 
ΒΡΘΘΟΙ. πᾶ δούϊοη ἴῃ θασδὶ Ῥτορουύϊοῃ. 
ΟἸγ τ ρἱοάονυιθ᾽ 5 Οχρ]ϑημαύϊομ, ὙΒΙΟΒ [15 
βοιηθυν δῦ ΟὈΒΟΌΤΟ, Βηον 5, μόνγονθι, ὑμαῦ 
ὃ τηϊχραᾶ σάτηθ οὗ οβδηοθ δα 51.111, 1116 
οἷν ῬδοκΚρδιητηο, 15 ὕο θ6 ἀπαδγβίοοα ὈΥ 
πεττευτική. ΓΘ “Βρ6Θοἢ ’ οομβίϑύρα ἴῃ 
ΘΆ]]1ὴρ’ οαὖ ὑμ6 Ὡπχη) οι" ΟὗἨ Θροἢ ὕμνον οὗ 
[88 αἰςθ; ὉΠ6 τοὔϊοῃ ἴῃ πχονμρ' 116 ῬΊΘΟΘΒ 
ἴο ὕϊπ6 Ῥοϑῦ δἀναῃμύαρθ Ὁπᾶρυ ῃ6 αἷτ- 
οὐταβίύαδμοοθβ. ἐξ ἴσου ἔχει τό τε ἔργον 
καὶ τὸν λόγον" ἅμα γὰρ τῷ ῥίπτειν τὰς 
ψήφους καὶ ἐπιλέγουσί τινα" οἷον «ς΄ ε' δ' 
ἢ τρίεκτα (86. τρὶς ἕξ, ΑΘ650}.. Αρ;. ἰη10.) 
ἤ τι τοιοῦτον. ΒΥ ψήφους 1 ἸγηδρΊηθ 
ὑμαῦ 6 τηϑδῃβ κύβους, ἴον ὑπ6 ἀναυρηῦ- 
6 δ ΠΑΙ͂ πᾶν Ὀθθὴ τηϑὰθ ἴο 
Β6ῖνΘ ἃ ἀοαθ]θ Ῥύγροβα ονθὴ ὑμουρῃ 
ΠΟΥ Μ ΓΟ, 88 ἢ6. 8808, 1 ἃ 8ρ110 αἷθ 
(διεστηκὼς κύβος ἐκ τριῶν τριγώνων 
περιεχόμενοϑ). 

Ἑ. οὐχ ὅτι] “ποῦ Ραὺ νυν"ἱιαῦ, ἔβίκθῃ δὖ 
γοῦν ψορα, γοὺ αἸα 58 ἃ5 ἸΏ ΠΟ} ἃ8 ὑμαῦ᾽ 
ἄς, Ῥτοίαρ. 386 ν, οὐχ ὅτι παίζει καί 

φησιν ἐπιλήσμων εἶναι, “ που ρΡ μ6 ἄοοβ 
τ ΔΘ Ὀ6]1Θν πᾶ ρῥυούθϑυ ὑπῶῦ μ6 ἢδ8 ὯῸ 
ΤΩΘΙΏΟΥΎ.ἢ 

καὶ ὑπολάβοι ἄν τι5] “δηᾶ ἃ οαρύϊου5 
ΟΡροπθηῦ, 1 β8ὸ αἰβροβϑᾶ, γχηϊσῦ ΤΘΡ]Υ, 
“ΟἹ, 5ὸ 10 18 δυῚ Ὁ Πχη ῦϊο γοὰ ἸΏθαη νν ἤῸ Πα 
γοὰ 580 γῇηθίουϊο. ’ δυσχεραίνειν, 
φιλονεικεῖν (ΟἸγχρ.). 

451. Ἴθι νυν] Μοβρὺ ΜΕΝ. Βανϑ νῦν. 
ΒΚΙκου τθαᾶβ οὖν οὴ {16 δα ὐπουϊῦν οὗ ὁμ6 
ΟΥ ὕνο. [1 πᾶν στϑϑύουθα ὑπ δῃολϊο, 
ΜΏΣΟὴ ΘΙΠοΤΕ ὙΘΡΊθοῸ8 ἸΙκουνῖθθ ἴῃ 
ΟΡ δῦ. Ὁ. 224. ο, Ἴθι δή νυν συνα- 
γάγωμεν αὐτό ἴον ὑπ ναυ]ρ. δὴ νῦν (Δα 
Βύθρῃ. Τὴ685. 11. Ρ. 1040). 80 ἰπ Χϑη. 
Ἠ68]]. ν.1. 82, ἴτε νυν καὶ ἐρωτᾶτε. ““ΝΟῊ 
οϑῦ ϑηΐϊη οὐ ροθύϊουτη ραΐοῦθν νυν θι- 
οἸἰδοατη, απο Ῥήόοβαθ αἀαοαὰθ ὑὐἱθθ 6 
νον 5610]. δὰ Τὰν, Η6ο. 976 Μαι.᾽ 
(θιηά. 101ἃ. ἔοι, ν, ρ. 1618). ὙΠ ἰθια- 
ῬΟΓΔΙ Δαν θυ} 15 οαὖῦ οἵ Ῥλοβ ᾿θγο, δῃηῃᾷ [ἢ 6 
ΡοΘαΙΠρ' οὖν νγ8. ὈΓΟΘΔΌΪΥ ἃ ρ]ο55. οὶ 086 
ΟΥ̓ΡΆ] νυν ΟΥ νῦν. Τὴ6 5816 δοοοπηῦ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ρίνθη οὗ δή, ψῃΐοῃ 15 Τουπα ἴπ 
ΔΠοῦΠμον ΜΩ. Οπ {μθ αὐδηθιῦγ οὗὨ {ῃ8 
ΘΠΟΙ 01. νυν 5866. ὑπ6 δοουγαῦθ ΤΟΙΊΔΥ 5. ΟΥ̓ 
Μυ. “. Ὑγογάϑινογθμ ἴῃ ὑπ ῬὨ]]ΟΙ]ΟρΊοΑ] 
Μαβοῦμῃ, 1. Ρ. 220. 
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“Ὰ “ ἴω 3 Ξ, 

των τις τῶν τεχνῶν τῶν τὸ πολὺ λόγῳ χρωμένων, τυγχά- 
“-μ ζυ ΎᾺ “ ε Ἁ ’ὔ 

νουσι δὲ καὶ ἄλλαι τοιαῦται οὖσαι, πειρώ εἰπεῖν, ἡ περὶ τί 
ῪἮΝ,ὮὯἝΝ δ᾽ ν “δ » 

ἐν λόγοις τὸ κῦρος ἔχουσα ῥητορική ἐστιν' ὥσπερ ἂν εἰ 
τίς με ἔροιτο ὧν νῦν δὴ ἔλεγον περὶ ἡστινοσοῦν τῶν τεχνών, 
3 ’ὔ ’, 5 ε 3 δι Ψ » » «ἃ 

Ώ Σώκρατες, τίς ἐστιν ἡ ἀριθμητικὴ τέχνη ; εὐποιμ᾽ ἂν 
“-“ ΕΥ̓ ς σι 

αὐτῷ, ὥσπερ σὺ ἄρτι, ὅτι τῶν διὰ λόγου τις τὸ κῦρος Β 
ἴω » ΄΄“ Ν ’ » 35.ϑ «ἡ 

ἐχουσῶν. καὶ εἴ με ἐπανέροιτο Τῶν περὶ τί; εποιμ᾽ ἂν 
ο ᾿ “ Ψ ΚΒΎΤΑ, ὅτι τῶν περὶ τὸ ἀρτιόν τε καὶ περιττόν, ὅσ᾽ ἂν ἑκάτερα τυγ- 

’ Ν 3 δ᾽ “᾿ » ᾽ν δὲ λ Ν ’ 

χάνου οντὰα. εἰ αὖ ἔροιτο, Την ὃέ λογιστικὴν τινα 
ἴω ᾽’ὕ » 5 ν Ἄ, “, 3 Ν ἔν τ ἢ "ἢ 

καλεῖς τέχνην ; εἴποιμ᾽ ἂν ὅτι καὶ αὕτη ἐστὶ τῶν λόγῳ τὸ 
ἊΜ Ἂς Χ κά 

πᾶν κυρουμένων. καὶ εἰ ἐπανέροιτο Ἣ περὶ τί; εἴποιμ᾽ 
“ἡ . εν »"» ’ Ἂ Ψ Ν Ν Ὑ 

ἂν ὥσπερ οἱ ἐν τῷ δήμῳ συγγραφόμενοι, ὅτι τὰ μὲν ἄλλα 

Β. περιττόν) Αἴδουν {15 νγοστᾶ γνῶσις 
βύαιβ ἰὼ ὑπ Μ55. ΒΘΙΚον ἃ πα 4]} 58Ὀ- 
βοαπθηῦ οαά. ἤν Ὀγδοκούθα 10. Τὸ 15 
80. ῬΆΙΡΔΌΪΥ ἃ ρ]οβΒ ὑμαῦ 'ῦ 15 Ὀοῦθου 
χϑιηονϑᾶ. 

ὅσ᾽ ἂν ἑκάτερα τυγχάνοι ὄντα͵] ὅσα 
μου δῃᾷ τὰ 458 ἘΞ 185 υϑορᾶ [ὉΥ πόσα Οὗ 
ὁπόσα. ὅορ!ῃᾳ. Οβᾶ. Τὺ. 1271, δθούν εἰ οὐκ 
ὄψοιντό νιν Οὔθ᾽ οἷ᾽ ἔπασχεν οὔθ᾽ ὅποϊτ᾽ 
ἔδρα κακά. Χροη. Ογγ. ν, 29, ἤγαγον 
συμμάχους οὐχ ὅσους σὺ ἔπεισας ἀλλ᾽ 
ὁπόσους ἐγὼ πλείστους ἐδυνάμην. Ἐν 
τυγχάνοι ὕὍμα6 ΒοΑ]. ἃῃμᾷ οὐὔμϑθιβ ρῖνθ 
τυγχάνῃ, δι 50 ὑπ6 Ζῦν. οἀα. Βαῦ {815 
ΘΟὈ]α ΟὨΪΥ ἸΏ681), “8.5 ΤΊΒΔΗΥ͂ ἃ8 ὕΠ67}6 Τὴ 

, Ὀ6 οὗ οἰθῃθιυ βου, ὑνῇογθαβ ὕῃθ τη] ηρ᾽ 
χΘαυϊΓοα 15, “ἤονν, ΤΩΔῊΥ Οἱ ΠΟΘΙ ΥΩΔῪ Ὀ6 ;᾿ 
Ἰ. 6. ΠΟΥ ἸΏΔΗΥ͂ αὨϊ5. ὕΠΘΥ 6 816, ΟἿ᾽ “ἸΩΔΥ 
Ὀ6,᾽ ἴὰ Δ ΠΥ ῬαΥ Ια] οὐ οὐ θνθὴ παϊὰ- 
Ῥδν. Τηο ρούοηὐϊα] ἂν τυγχάνοι ν}1}}} ρἵνα 
{115 56η586, Ὀὰῦ ννθ Βῃου]α παν δβχρθοῦθα 
ἴο ἢπα ὅσα... τυγχάνει, ἃ8 ἴῃ ᾧΠ68 
Ῥαϑβᾶρο οἵ {018 αἴδ]. 1υϑῦ τοίθυγθα ἴο νυν 
αν ὕσα ἐστίν ἃμπα ὅσον ἐστίν, τῃᾷὰ ἴῃ 
Ῥηοδοῦ. 198 ο σκοπεῖσθαι πόσος τις ἀριθμὸς 
τυγχάνει ὥν. Ομ Μϑ. 885 τυγ- 
χάνει, ὑπουρη ΔΡΡΑΥΘΆΟΙΥ τούδἰ ἰὴ; ἄν. 
---Ααὐὐθηῃγηθῦϊο, ἴῃ 1058 ῬοΟραΪΆΥ δορορῥαξίοι 
ὩΣ Οἢρ' ὕΠ6 σθοῖζβ, ννὰ8 ᾿ἰναϊ θα ἠο Νοῦδ- 
ὕ1οὴ οὐ ΝΙΩΘΙ ΙΟὴ : Βρθου] δεῖν ΟΥ̓ Βοῖθη- 
ὑ1πῸ ΑὐἸΘΠμγϑῦϊο ὕοοῖκ ἃ τη 0} νυ] 6. γΔ ΠΡ, 
1ηοἸ παϊηρ ὉΠ6. βοίθηοθ οἵ ὕμ6 οσιηβ πᾶ 
ῬΙΌΡΘΥ 65. Οὗ πα }}}06}8, ἃ5. ἀβνυθὶορϑαᾶ [Ὸγ 
ἰηβύθμοθ ἰῃ πῃ ἴὉυ]: Ὀοοκ5 οὗ Επο!ὰ 
Βισοθθϊηρ 0118 βἰχύῃ. Ἰωορίϑῦϊο ἴῃ ᾿1|κ6 
ἸΏΒΏΠΘΙ νγα8 ὈΟ) ῬΟραΪὰῦ Δηα ΡΏ1]ο- 
ΒΟΡὮΪ6Ά], ὕΠ6. ον ΘΥ Ὀϑίηρ οοηῇπρα ἤο 
ὕἢ 6 ““Ὀυ" τα ]65᾽ δηα ὑπιϑὶν ἈΡΡ]Ϊοαὑ] 8. 
Τὺ 18 ουϊαθηὺ ὑμαὺ ϑοοχυ, 15. μου Ὸ ΒΡ] Πρ' 

ΟὨΪΥ οὗ ὑπμ6 ροριΐαῦ ΑΥἸδησηθῦο δμᾶ 
ἸωορΊϑυϊο : ΟἸγιρὶ οἀονυΒ 15 ὑΠμθυ ΘΌν 6 ννἱᾶθ 
οὗ ὕπο τλαυῖκ ὑγῃθη ἢ6 5ᾶγ8, ἦ μὲν ἀριθ- 
μητικὴ περὶ τὸ εἶδος αὐτῶν (86. τοὺ ἀρτίου 
καὶ τοῦ περιττοῦ) ἣ δὲ λογιστικὴ περὶ τὴν 
ὕλην--- ἴον 5. βυαύθιηθηύ, ᾿ξ ὑνραθ, 15 ἴπ- 
ΔΡΡΙΙΟΑΡ16 ὕο ἴῃ Ῥᾶβθαρθ Ῥϑίουθ α8. 
ΤΠοβ6 νν μὸ 816 ἰμῥογοϑῦθα ἴὰ ὑπ 6 ὨἰβθουΥ 
οἵ Οτὐθϑοὶς γραυπουηαῦϊοβ τη Ὺ ΘΟΠΒαΪΌ ὌΡΟΣ 
{15 ροϊοῦ Κ]άρ θ᾽] 5 ΜΑΟθι Ό 5665 ὟΝ ὃν- 
ὑουθαο., 1. 174 [0]., σοιηραγηρ ΨῬ]αῦ. 
Ῥοχῦϊο. 299 Ἐ, απᾷ ῬὨ:]|60. 56 ὁ [0]. Τὴ6 
Ὁπθοσθη οἴνθῃ ἴῃ ΤΠθαοῦ, 147 Ὁ 15. ΔῈ 
οἰορσαηῦ βρθοίτηθα οὗ ὑμθ Βῖρμονῦ Αὐἱῦῃ- 
ΠλΘῦϊΟ. 

κυρουμένων] “ΜΟΙ ΒΟΟΘΟΙΏΡ 58 ̓  ΟΥ̓ 
ΚΘΘΏΙΘΨΘ :᾿ ΠΘΔΥΪΥ τῷ διαπραττομένων, γε ἢ 
ὙνὮ1Ο}} 10 15 οοαρ᾽βα Ρε]οιν (Ὁ). κυροῦν ΞΞ 
ὕο ρῖνθ νδ)αϊῦν ἴο 0116 ὙὙ01}} οὐ δοῦ οὗ 
ΘΠΟΥΠΘΥ. 

οἱ ἐν τῷ δήμῳ συγγραφόμενοι]Ἵ “[Πο56 
0 ἔνι διηθηἀιηθηῦβ ἢ ὅῃ 8 ἈΒΒΘΒΊΌΙΥ,ἢ 
1.0. ὍΡΟΙ ὕπ6 »ργοδοιζίζομηιαέω Ὀνουρηῦ 
ἄοννῃ ἔγοιυ ὕμθ Οὐυποὶ. 1116 ἔοτοθ οὗ 
Ὁ}16 ξΟ]]οννἱπρ᾽ νγο 8 γν1}}} Ὀ6 αὖ οιιοθ δυϊαθηῦ 
ἕνοτη ΔῊ Ἰηϑουῖρυϊοὴ ἴῃ Βοθοϊτῃ (Νο. 84): 
τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ τῇ βουλῇ, ἀναγράψαι 

δὲ Φανόκριτον τὸν Παρίανον πρόξενον καὶ 
εὐεργέτην αὐτὸν καὶ τοὺς ἐκγόνους ἐν 
στήλῃ λιθίνῃ. ὙΠ6 ἈομΟυΙ 5 ἀθουθοᾶ ὈΥ 
ὅτ Οσπποῖ] ἴο {118 ῬΗδηοουῖθα5 μα Ὀθοπ 
ἸΏ 016. ᾿ϊαγιύοα, ἀπα ὕπο ογαύου Οδρῃ]ὰβ 
δ ἀ5. ὑ}15. “γιά θυ.᾿ [Ι͂π Αθβοῆ. ὁ. (65. Ὁ. 
71, ὃ 127, ννὲ πᾶ σύγγραμμα πϑοᾶ ἴῃ {ἰ6 
ΟΟΥῚ Θϑροῃα ηρ; 886η88 Οὗ ἃ ΟἸαιιθ6 ἴῃ ἃ ὉΠ]: 
καὶ πάλιν ἐν τῷ αὐτῷ ψηφίσματι πολὺ 
καὶ “σαφέστερον καὶ πικρότερον σύγγραμμα 
γράφει, “Ὧ6 ἱπβουῦβ ἃ ΠΟ ἢ ΠΔΙΒΠΟΙ ΡΓῸ- 
νἰβίοη. 
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καθάπερ ἡ ἀριθμητικὴ ἡ λογιστικὴ ἔχει: περὶ τὸ αὐτὸ 
Ο γάρ ἐστι, τό τε ἄρτιον καὶ τὸ περιττόν' διαφέρει δὲ 
τοσοῦτον, ὅτι καὶ πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα πῶς ἔχει 
πλήθους ἐπισκοπεῖ τὸ περιττὸν καὶ τὸ ἀρτιον ἡ λογιστική. 
καὶ εἴ τις τὴν ἀστρονομίαν ἀνέροιτο, ἐμοῦ λέγοντος ὅτι 

καὶ αὕτη λόγῳ κυροῦται τὰ πάντα, Οἱ δὲ λόγοι οἱ τῆς 

ἀστρονομίας, εἰ φαίη, περὶ τί εἶσιν, ὦ Σώκρατες ; εἴποιμ᾽ 
ἂν ὅτι περὶ τὴν τῶν ἄστρων φορὰν καὶ ἡλίου καὶ σελήνης, 

Ἕ τ - πῶς πρὸς ἄλληλα τάχους ἔχει. 

ΓΟΡ. ᾿Ορθῶς η- λέγων. σύ, ὦ Σώ ὦκρατες. 

ΜΠ Ὼ: δι, δὴ καὶ. σύ, ὦ Τοργία. τῦγοῦραι μὲν γὰρ δὴ 
ἡ ῥητρρικὴ οὖσα τῶν “λόγῳ τὰ πάντα ἘΡΡ ταν ΠΣ τε 
καὶ Κυρουμένων τις] ἢ ἢ γάρ; 
δ ΠΟΤ ταῦτανος ΠΝ εὐ με χος ἑκα ὰ 

ΣΩ., ᾿“Δὲγε δὴ τῶν δερὶ τ τί; ἘἜτίἘ ἐστι τοῦτο τῶν, » ὄντων, 
περὶ οὗ τ τδ οἱ λόγοι εἰσίν, οἷς ἡ ῥητορικὴ Χρῆται; ; 

ΤΟΡ. Τὰ βεγιστά τῶν ἀνθρωπείων ΤΡΟΥΗΣ ΤΩ ὦ 

Σώκρατες, καὶ ἄριστα. ἼᾺ | 

ΥΠ. ΣΏ. ᾿Αλλ, ὦ ΓΙοργία, ἀμφισβητήσιμον Καὶ. 
τοῦτο λέγεις καὶ οὐδέν πω σαφές. : Ὁἴομαι γάρ σε ἀκη- 

Β κοέναι ἐν τοῖς συμποσίοις ἀδόντων. ἡἀνθρώπῳν. τοῦτο τὸ 
»σκολιόν, ἐν ᾧ κατὰῤιθμοῦνται᾽ ἄδοντες ὅτι ὑγιαίνειν μὲν 

ἫΝ ἄριστόν ἐστι, τὸ δὲ δεύτερον καλὸν γενέσθαι, τ τρίτον δέ, 
9 Ζ ἢ σϑ ζΖιύνὰ 

ς φησιν ὁ ποιητὴς τοῦ σκολιοῦ, τὸ πλουτειν ἀδόλως. 

Ὁ. τυγχάνει--- τις} ΕΌΥ {118 τίς ὑΠ0 
Βοὰά]. απᾶ βοὴθ οὔμον Μϑδ. αν τινῶν, 
ῬΟΞΒΙΌ]Υ, 845 Ηρα. ὑπῖη κα, ἃ τ]. οὗ 
τεχνῶν, νΏΪΟ ΤΔΥῪ Ὠᾶνα ὈΘ6 [861 ἃ 
Θ͵οβθ. 1. πᾶνο Ὁ]οννθα 1118. ΘΧαγ}]8 ἰπ 
Ὀγδοϊκο ϊηρ; τις, ΜΏΪΟ. ὑποῦρ ΠΑΥΎ]655 
15 ΠΡ 1 

Ἂτί Ἀ ΤῊ18 βεοοπᾶ τί νψὰβ ἰηὐτοαπορα 
Υ Ηοϊμᾷ. ϑοιηβς Μ55. οχοϊῦ τῶν περί, 
ὙΠ 1 ἢ Αϑῦ πο] 165 ἴο 40. 

Ἑ. τοῦτο τὸ σκολιόν] ΤῊ5 γπι ὑμ8, 
ἃ5 οἀϊ θα Ὀγ Βουρῖς :-- 

ὑγιαίνειν μὲν ἄριστον ἀνδρὶ θνατῷ, 
δεύτερον δὲ φυὰν καλὸν γενέσθαι, 
τὸ τρίτον δὲ πλουτεῖν ἀδόλως, 
καὶ τὸ τέταρτον ἡβᾶν μετὰ: τῶν φίλων. 

Αμθ. ΤΥ. ν. 408. 

“ΤΠοβΘ θοαὶ γγοσο ἃ Κιπα Οὗ Ἰγυῖα Θοῃ1- 
Ῥοβιυοη βαηρ' ΟἰὔΠΟΥ ἴῃ οοποθυῦ οὐ 5πὸ- 
Οοϑϑίνοὶγ, ὈΥ 811 ὑῃ6 ρυοβίβ αὐΐου ἃ 
Ὀαπαυδῦ: {π6 βυδ]θοίβ οὐ ὑῃθη) ὑν 6 
οἰὕΠ ν᾽ ὑΠ6 ῬΥΔΙ565 οἵ βοιὴθ Αὐὐιο Τινι αν, 
ΟΥ Ἰποτϑὶ Ῥυθοθρίβ, οὐ σή θούϊοηβ οὐ 116, 
ΟἿ᾽ Κ»ΆΥ ΘΧΠΟΥὕΑ 1 ΟῺΒ. ὕο τη ἢ. ΟΥ̓ ΤΥ ῚΠ6, ΟΥ̓ 
ἴο ἰονθ. ΤΉ ΘΥΘ ἡγ6γ6 Βογὴθ β00]1ἃ οἵ συϑαῦ 
δηδΙααϊῦν ; ὑη6 τηοϑῦ δϑῦθομηθα τνουθ ὕΠ056 
οἵ ΑἸοδθαβ, οὗ Ῥυαχι ]α, απα οὗ ΔΠΔΟ ΘΟ ἢ 
(1. γα). ΟἸγτηριοάουνιβ βαγ5 ὑπδῦ ὑῃ6 
σκολιά Υγ6Υ68 50 ΟἈ]]ρα Ὀθοδαβθ ὕΠ6 τυ τυ ]6- 
ῬγΆΠΟἢ 6] ἃ ὈΥ {0 5'πρὸν ἐγέθυ οαΉ- 
ἐαηπ αι, ννὰβ ποῦ μαμᾶάρα ἔο ἢϊβ. ποχῦ 
πΘΙρΏΡΟαν», αῦ ἴο ὑπὸ Ῥθύβοῃ ορροβὶῦβ 
μὰ οα ὅπ οΟὔμθὺ βἰὰθ οὗ ὕμ6 8016: καὶ 
σκολιὰ ἡ μετάδοσις ἐγίνετο. Τ}}15. ρᾶν- 
Ὁ] Ο]α," ΒΟ] τι 15 ααοίοα ὈγῪ Αἴμοη. (χν. 
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ΤΟΡ. ᾿Ακήκοα γάρ’ ἀλλὰ πρὸς τί τοῦτο λέγεις ; 
[2 9 ,’, 5 “Ὁ ἴω ε ὃ Ν » 

ΣΩ. Ὅτι σοι αὐτίκ᾽ ἂν  παρασταῖεν οἱ δημιουργοὶ 452 
- ᾽ 3 ’ Ν 

τούτων ὧν ἐπήνεσεν ὃ τὸ σκολιὸν ποιήσας, ἰατρὸς τε καὶ 
Ἂν » “Ἁ ἴν Ν ε 

παιδοτρίβης καὶ χρηματιστής, καὶ εἴποι ἂν πρῶτον μὲν ὁ 
3 Ἧ Ψ " ς 5 “ ’ 9 , 

ἰατρὸς ὅτι Ὦ Σώκρατες, ἐξαπατᾷ σε Τοργίας: οὐ γάρ 

ἐστιν ἡ τούτου τέχνη περὶ τὸ μέγιστον ἀγαθὸν τοῖς ἀν- 
΄ 9 ἘΝ ταν 3 Ψ' ΕΣ ον πνκ 5 ἊΝ 3 ’ Ν δὲ 

θρώποις, ἀλλ᾽ ἡ ἐμή. εἰ οὖν αὐτὸν ἐγὼ ἐροίμην Σὺ ὃὲ 
Ψ “ἉΟ. “ » » “Ὁ » Ψ 3 ᾽ὔ , "5" 

τίς ὧν ταῦτα λέγεις ; εἴποι ἂν ἴσως οτι Ιατρός. Τι οὖν 
ων ἴω ἴω. ἰ 

λέγεις ; ἢ τὸ τῆς σῆς τέχνης ἔργον μέγιστόν ἐστιν ἀγαθόν; 
“- κ » φιλοῦν 5" ΄ εἰς δ» Ν 

Πῶς γὰρ οὔ, φαίη ἂν ἴσως, ὦ Σώκρατες, ὑγίεια ; τί δ᾽ ἐστὶ 
“ Ψ Ν 3 ' ε ’, 3 3 οὴ Ν ἴω ε 

μεῖζον ἀγαθὸν ἀνθρώποις ὑγιείας ; Εἰ δ᾽ αὖ μετὰ τοῦτον ὁ Β 
, » Ψ , ΟΕ δ᾽ , δ 

παιδοτρίβης εἴποι ὅτι Θαυμάζοιμί γ᾽ ἂν, ὦ Σώκρατες, καὶ 
3 ’ὔ » » ’ “Ὁ 3 Ν 9 Ἂ “ αὐτός, εἴ σοι ἔχει Τοργίας μεῖζον ἀγαθὸν ἐπιδεῖξαι τῆς 

΄-"» “ ϑ» Χ δ᾿ 

αὑτοῦ τέχνης ἣ ἐγὼ τῆς ἐμῆς: εἴποιμ᾽ ἂν αὖ καὶ πρὸς 
“ ΄ς Ν Ἂ ’ ον 3. » Ν »»» Ἀ Ν » 

τοῦτον Σὺ δὲ δὴ τίς εἶ, ὦ ἄνθρωπε ; καὶ τί τὸ σὸν ἔργον ; 
Π ὃ Ἂ ’ Ψ νν δ᾽ » να: λ , Ἅ 

αιδοτρίβης, φαΐη ἂν, τὸ δ᾽ ἔργον μού ἐστι καλούς τε καὶ 
ἰσχυροὺς ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους τὰ σώματα. Μετὰ δὲ 
τὸν παιδοτρίβην εἴποι ἂν ὁ χρηματιστής, ὡς ἐγῴμαι, 
πάνυ καταφρονῶν ἁπάντων, Σ᾿ κόπει δῆτα, ὦ Σώκρατες, ἐάν ὦ 

ὔ “ “- 3 ἣν ΕΥ “Ἁ ἧς Ἃ «Ὁ 

σοι πλούτου φανῇ τι μεῖζον ἀγαθὸν ὃν ἢ παρὰ Γοργίᾳ ἢ 
3.» ε χὰ ἴω “ἍἋ 3" Ν 9. Α᾿ὶ 17 Ἁ ὟΝ εν παρ᾽ ἄλλῳ ὁτῳοῦν. φαῖμεν ἂν οὖν πρὸς αὐτὸν Τί δὲ δή; ἢ 

Ἁ ΄ Ψ ’ κά φ Ψ ’ 

σὺ τούτον δημιουργός ; Φαίη ἄν. Τίς ὦν ; Χρηματιστής. 

Τί οὖν; κρίνεις σὺ μέγιστον ἀνθρώποις ἀγαθὸν εἶναι 
ἴω ’, ων ᾿ »» 9 “ Ν ἊΝ 3 

πλοῦτον ; φήσομεν. Πῶς γὰρ οὐκ; ἐρεῖ. Καὶ μὴν ἀμ- 
Ψ ἰν κ᾿ 

φισβητεῖ γε Γοργίας ὅδε τὴν παρ᾽ αὑτῷ τέχνην μείζονος 
Ὕ “ 5 ὙΠ ον ἉἍ Ἃ ΄ Ἂ ΓΝ ε " “" 
ἀγαθοῦ αἰτίαν εἶναι ἣ τὴν σήν, φαῖμεν ἂν ἡμεῖς. δῆλον 

χυ Ψ κι Ν ἴω 

οὖν ὅτι τὸ μετὰ τοῦτο ἔροιτ᾽ ἂν Καὶ τί ἐστι τοῦτο τὸ 
9 ΄ 3 ,ὔ , ϑ 5. , “5. 
ἀγαθόν ; ἀποκρινάσθω Τοργίας. ὭἼ1θι οὖν νομίσας, ὧν 

Τοργία, ἐρωτᾶσθαι καὶ ὑπ᾽ ἐκείνων καὶ ὑπ᾽ ἐμοῦ, ἀπό- 
’, “ ἃ Ἀ ᾿ κριναι τί ἐστι τοῦτο ὃ φὴς σὺ μέγιστον ἀγαθὸν εἶναι τοῖς 

Ν δ᾿ 

ἀνθρώποις καὶ σὲ δημιουργὸν εἶναι αὐτοῦ. 

Ῥ.- 694) αῃὰ αἰὐτιραύοα Ὀν ΟἸθιλθὴβ ΑἸοχ. οἱὐὨ ὕῃ8 νϑὺ τϑαυΐγοβ ὅμ6 σορϑυϊθίοη οὗ ὑπ 
ἴο 5ι᾽ιτηοηϊο5. Ῥαγ 1016. 

.452. καὶ εἴποι ἄν] 1 πᾶν [ον θᾶ Ὁ. ὃ φὴς σὺ --καὶ σέ] 16 βαγηθ Κὶπᾶ 
Ἡ βοῃὶρ ἴῃ Ἰηβουῦηρ ἄν, παρασταῖεν ἂν ΟΥ̓ ΔηΔΟοΟ]αὐΐα οσουὺνβ ἱπῇ, 464. 5, ὃ δοκεῖ 
ες καὶ εἴποιεν νου] ανα θΘθη ἀρΡΎΘΘΑΡ]Ω μὲν δῆλον εἶναι ἐγὼ δ᾽ ἐπανερωτῶ. 
ἴο αϑαρὸ, Ὀθαὺ ὕῃ8 ομδηρα ἴῃ πο βαδ]θοῦ . 



ΤΌΡΣΙΑΣ.. 10 ---4ὅ8, 4} 

ψ » 5 : “ ΓΤΟΡ. ὋΟπερ ἔστιν, ὦ Σώκρατες, τῇ ἀληθείᾳ μέγιστον 
3 Ν Ν Ψ ὶν ο ἘῚ ΄, ΨΥ ΚΑ, 5 ,ὕ ἀγαθὸν καὶ αἴτιον ἅμα μὲν ἐλευθερίας αὐτοῖς τοῖς ἀνθρώ- 
ποις, ἅμα δὲ τοῦ ἄλλων ἄρχειν ἐν τῇ αὑτοῦ πόλει ἑκάστῳ. 

ΣΩ. Τί οὖν δὴ τοῦτο λέγεις ; 
Β ΤΙΌΡ, Τὸ πείθειν ἔγωγ᾽ οἷόν τ᾽ εἶναι τοῖς λόγοις καὶ 

3 "Φ Ν ἈΝ 9 ’ Ν ἐν δικαστηρίῳ δικαστὰς καὶ ἐν βουλευτηρίῳ βουλευτὰς 
Ἃ 5 ΕῚ , 5 Ν ὟΝ 5 Ψ ΄, ἐᾷ 

καὶ ἐν ἐκκλησίᾳ ἐκκλησιαστὰς καὶ ἐν ἄλλῳ ξυλλόγῳ παντί, 
Ψ “ἡ ν ᾽ ,’ ’ὔ 3 ’ὔ ὟΝ 

οστις ἂν πολιτικὸς ξύλλογος γίγνηται. καίτοι ἐν ταύτῃ τῇ 
ὃ ’ ὃ Ὁλ Ν Ὁ Ν 3 , ὃ ΌᾺ δὲ ἈΝ υνάμει δοῦλον μὲν ἕξεις τὸν ἰατρόν, δοῦλον δὲ τὸν παι- 
δοτρίβην: ὁ δὲ ατιστὴς οὗτος ἄλλῳ ἀναφανήσεται ρίβη χρηματιστὴς οὗτος ἄλλς ή 

Ν ῪΚ' 3 Ν Ν χρηματιζόμενος καὶ οὐχ αὑτῷ, ἀλλὰ σοὶ τῷ δυναμένῳ 
λέγειν καὶ πείθειν τὰ πλήθη. 

ὙΠ|. ΣΏ. Νῦν μοι δοκεῖς δηλῶσαι, ὦ Γοργία, ἐγγύ- 
458 τατα τὴν ῥητορικὴν | ἥντινα τέχνην ἡγεῖ εἶναι, καὶ εἴ τι 

ἐγὼ συνίημι, λέγεις ὅτι πειθοῦς δημιουργός ἐστιν ἡ ῥητο- 
ρική, καὶ ἡ πραγματεία αὐτῆς ἅπασα καὶ τὸ κεφάλαιον 
εἰς τοῦτο τελευτᾷ. ἢ ἔχεις τι λέγειν ἐπὶ πλέον τὴν ῥητο- 
ρικὴν δύνασθαι ἢ πειθὼ τοῖς ἀκούουσιν ἐν τῇ ψυχῇ ποιεῖν ; 

ΤΟΡ. Οὐδαμῶς, ὦ Σώκρατες, ἀλλά μοι δοκεῖς ἱκανῶς 
ε » » Ν ΄Κὰ ἐν ’, 3 ΄“ 

ὁρίζεσθαι: ἔστι γὰρ τοῦτο τὸ κεφάλαιον αὐτῆς. 
ΣΏ. άκουσον δή, ὦ Γοργία. 

Ἑ. ἐν ταύτῃ τῇ δυνάμει] “γῃιοα νι 
π15 ῬΟΥΟΥ γοὰ Ψ}1}1 ΠΟ] α ἴῃ Ὁ] ἀογῃ 
ὈούΝ ΡΠ γϑιοϊδη ἁηα ουτημπδβῦ, νυ Ἀ116 σοὺ 
στοῦ οδριδα]ϑῦ νν1}} θ6 βθοὸθῦ ἴο Ὁ8 
ΠΘΒΡΙΏΡ' ἋΡ τἱομθ5 ΤῸ δηοῦμον ταῦθ υ 
Ὁμδη ὨϊτηΒ6] ἢ, ουθὴ Ὁ" γοὰ ΨΏΟ ἃγ8 
ΔΌ]6 ἴο τῶονϑ ὕῃθ τϑββαβ ὈΥ͂ γοῦν 6]ο- 
ααθης6. ον {Π6 56 οὗ ἐν οοιῃρ. Χοη. 
Ογγ. νἱῖϊ. 6, 20, ταύτην τὴν στρατιὰν 
ἔχων ἐν ἢ λέγεται καταστρέψασθαι πάντα 
τὰ ἔθνη. Ἐον ὑμαῦ οὗ ἀλλά 566 Ὀδίον;, 
454 ο. 

458. πειθοῦς δημιουργὸ----ἢ ῥητορική) 
ΤῊ 5 ἀρ ηϊῦϊοη γγὰβ ποῦ ἱπνθηὐθα Ὀγ Ῥ]αῦο 
ἴον 16 οοοαβῖοθ. 1 ΔρΡθαυβ ἤο μδᾶνθ 
Ῥθθὴ δὴ Βοι]οοὰ ἴῃ ὑπ 5βοῆοο]β οὗ 
Ι τμϑύοσίο, οὐἱσϊηδυϊηρ, δοοογαϊηρ ὕο ὑπ 
ἘΔαΠΟΥ οὗἨ {πὸ Ῥτοϊορογηθσπα, ἰο ἨροΥ- 
᾿ΤΩΟΡΘΏΘΒ (Ρ. 8), νν10}λ Οὐχ πα ΤΊβ᾽ 85, ΟΥ, 
δοοογἀϊηρ ὕο ΟΠ 114 η, τυτὉ]ϊ Ἰβοογαῦθβ 
([η80. Οὐ, 11. ὁ. 16, 8 4): “Ἡΐδδο ορίῃϊο 
Οὐρία 8ΔῸ ἰβοουαῦθ, 81 ὕδυωθῃ στον τα 
ΔΥΒ αα86. ΟἸΤΟΌ ΟΥῸΥ 6708 οϑῦ, ααχὶῦ, 
αᾺΣ οὔγὰ Ιοηρθ ἰῦ ἃ νοϊαηύαύθ :ηὰ- 

ἌΣ ΟΝ Ν 353.» 53..»7.κ ε 
έγω γὰρ εὖ ἰσθ ΟΤίι, ως 

τη δανη ογαύου δ οΠοῖα, ποι αὐὺϊϑ 
ὕθιηθῦθ ΘΟ ΠΘηαιῦ, ἀἰσθηθ. 6586 σῆ6- 
τουίοθὰ ρεγδισαοηαὲ ορίϊοοηι, ἰὰ εβῦ, 
πειθοῦς δημιουργόν." Ὲ6 οἰγουγηβύδηοθ 
ὑπαῦ τὖῦ γυοοθθαᾶβ ἔροιῃ [Π6 τηοὰθὶ οἵ ϑοου. 
τ ῖμον ὕμϑη οἵ (ἀογρδβ, 15. δ 1 ΟἸτηΌ]ΟΠ 
ὑῃαῦὺ ὑΠ6 ἀρ τὐὔϊοη ννὰ8 σαυτοῦ ἴῃ ΑὐΠΘῺ5 
ΘΟ η ὑπὶ8 ἀἸδ]οραθ ννὰ5 νυϊύθη. Αἢ 
ΔΘ ἀρα ἀοβηϊδίου 15 οἴνθῃ ὈΥ ὅϑοου. ἴῃ 
Ῥμαρᾶν. 271 ἃ : ἢ ῥητορικὴ ἂν εἴη τέχνη 
ψυχαγωγία τις διὰ λόγων. | 

ἐγὼ γὰρ εὖ ἴσθ᾽ ὅτι--- εἶναι τούτων ἕνα] 
Απὶ δηδοοϊαῦμομ. Τῃ6 τϑρυϊαν σοηβδύγ. 
σου] αν Ὀθθη καὶ ἐγώ εἶμι τούτων εἷς, 
Ῥούῃ εὖ ἴσθ᾽ ὅτι Δμ ὡς ἐμαυτὸν πείθω 
Ὀοδϊηρ' Ῥαυθηθ ϑῦϊο8]. 1116 ῬΏγαβ6 εὖ ἴσθ᾽ 
ὅτι 15 ΒΟΥΘΌΪΤΗ65 ἴῃ οοηϑύγπούϊοῃ δ βοιη8- 
ὑϊηη 65 ̓ ηἀδθρθηοηῦ, ἃ5. δῆλον ὅτι. Τη 8, 
σαφῶς μὲν εὖ ἴσθ᾽ ὅτι οὐκ οἶδα 18 56 5 
αὐ ὈΙραοιβ. ϑοοΥ, ἈΠ 65 1π {18 ῬαΘΘαρῸ 
ἤο 15 1πνδυϊαὈ]6 ρυδοῦϊοθ οὗὈ βϑδκίηρ ἃ 
ἀοἤητιῦϊοι οὗ ὑπ ὕθυτιβ οὗ δὴ γριχηθηῦ---- 
{π6 τί ἔστιν, ἴῃ {116 Ἰλπραδρο οὐ ατεοὶς 
αἰἸα]οούϊο. 
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» » , 
ἐμαυτὸν πείθω, εἴπερ τις ἄλλος ἄλλῳ διαλέγεται βου- 

“ . ’ ο 

λόμενος εἰδέναι αὐτὸ τοῦτο περὶ ὅτου ὁ λόγος ἐστί, καὶ 
3" ο ΤΌΝ, Ν Ν 

ἐμὲ εἶναι τούτων ἕνα: ἀξιῶ δὲ καὶ σέ. 
ΤΟΡ. Τί οὖν δή, ὦ Σώκρατες ; 

ΣΩ. ᾿Εγὼ ἐρῶ νῦν. ἐγὼ τὴν ἀπὸ τῆς ῥητορικῆς πειθώ, 
ἡ τίς ποτ᾽ ἐστὶν ἣν σὺ λέγεις καὶ περὶ ὧντινων πραγμάτων 
5 Ἄ ΄ ΜᾺ Ἁ ἌΝ ἢ πᾷ φᾷ 3 Ω 3 ᾽ν 3 3 
ἐστὶ πειθώ, σαφῶς μὲν εὖ ἴσθ᾽ ὅτι οὐκ οἶδα, οὐ μὴν ἀλλ 
ὑποπτεύω γε ἣν οἶμαί σε λέγειν καὶ περὶ ὧν' οὐδὲν μέντοι 
ἧττον ἐρήσομαί σε τίνα ποτὲ λέγεις τὴν πειθὼ τὴν ἀπὸ 
τῆς ῥητορικῆς καὶ περὶ τίνων αὐτὴν εἶναι. τοῦ οὖν ἕνεκα 

Ν ἣν ε ’ Ν 3 ’ 3 3 39 3 Ν ’ 

δὴ αὐτὸς ὑποπτεύων σὲ ἐρήσομαι, ἀλλ᾽ οὐκ αὐτὸς λέγω; 
. -“ἷὺ΄ 9 Ν Ν ὔ σ ψ “ἢ ε ὔὕ 9 

οὐ σοῦ ένεκα, ἀλλὰ τοῦ λόγου, να οὕτω προΐῃ, ὡς μάλιστ 

ἂν ἡμῖν καταφανὲς ποιοῖ περὶ ὅτου λέγεται. σκόπει γὰρ 
εἴ σοι δοκῶ δικαίως ἀνερωτᾶν σε. ὥσπερ ἂν εἰ ἐτύγχανόν 
σε ἐρωτῶν τίς ἐστι τῶν ζωγράφων Ζεῦξις, εἴ μοι εἶπες ὅτι 
ε Ν ζῷ (φ ΑΝ 3 Ἃ ὃ ’ 45 ε Ν 
ὁ τὰ ζῷα γράφων, ἄρ᾽ οὐκ ἂν δικαίως σε ἠρόμην ὁ τὰ 
ποῖα τῶν ζῴων γράφων ; | καὶ ποῦ ;] 

ΤΟΡ. Πάνυ ὝΕ: 

ΣΏ. ὄάρα διὰ τοῦτο ὅτι καὶ ἄλλοι εἰσὶ ζωγράφοι γρά- 
φοντες ἄλλα πολλὰ ζῶα ; 

Β. Ἐγὼ ἐρῶ νῦν. ἐγώ) Τὴ6 ἢγϑὺ ἐγώ 15 
ΔΌβοηῦ Τ᾿ οιὴ ὑπ6 οἹάου δα. Ὀαὺ 15 Ἰουαμα 
ἴῃ ὑπ Βοᾶ]. ἃπα οἰβούνῆοσθ Τῃθ6 τὸ- 
Ῥούϊειουι 15, πουνονθ}", ΠΥ Βἢ, μα ὁπ 6 νου]Ἱᾶ 
Δαν ᾿ἀϊβρθηβθ τυ ὑπ6 βθοομᾶ ἐγώ, 
ὙΥΒΙΘῺ 158 οχηϊ θα ἴῃ οαθ οὗ ὑπ 1655. ἴτὰ- 
γογύαιῦ Ῥαγ}15 ΜΆ. 

οὗ μὴν ἀλλ᾽] “ποῦ Ὀαὖὺ ψ]ιαῦ 1 ΠᾶνΘ ΤῊ 
ΒΌΒΌΙΟΙΟΩΒ ἃ8 ὅο 105 παύασο ἃἀῃᾶ 105. Ῥ1Ὸ- 
νἱησθ.; 

Ο. ὡς μάλιστ᾽ ἂν---ποιοῖ] Τὴ {15 οἴατι88 
ὡς 15 τοϊαῦϊνο. ΤῪ., “50 85 1ὖ 5Π8]] Ἰθᾶνθ 0 
ἀουδῦ ἴῃ οαὐ τη 5 νν αὖ νγ6 το [δ κ]ηρ' 
ἁρουΐ. 1μαῦ., “αὰο Τηλχίτηθ τηοᾶο. 

[καὶ ποῦ] Τπμοθθ ὄνο [110016 ννογαϑ 
αν ρυθαῦυ ΘΙ θΑΥΓασθθα ᾧῃθ ἰηΐοι- 
Ῥγούουβ. Τύ 15, ουνθυοῦ, οἷθαν ἔγοτὰ ὑμ6 
Ὡδχῦ ΒΡΘθοἢ οὗ ὅοοῦ. (ἄρα... ἄλλα 
πολλὰ ζῷα;) ὑμαῦ {Π|᾿|0 δοηΐθῃμοο οἱοβϑᾶ 
ἢ γράφων, ἴον οὔπουνν 1886. καὶ ἄλλοθι 
πολλαχοῦ οΟΥ̓͂ Βοτηοῦμ᾽ηρ Θααϊνα]οηῦ γηπϑῦ 
ἢδᾶν6 οσουν θα ἴον ζῷα. 115 σοηΒΙ: (6 γὰ- 
ΤΟΙ ΤΩΔΥ͂ ΓΟ] ΙΘνΘ ἃ8 ἔγοιη ὕμο ὑγοιὉ]ο οὗ 
Αἰβουββίηρ Ὅη6 τηϑυῖῦβ, ΟΥ̓ Τα ΠΥ ῬΟΥ Δ Ὸ5 
ἀοιηονύβ, Οὗ ὅΠ6 νανίουι5 ΘΟ] οὔ 165 (πῶς, 
πόσου ὧς.) ΠΟΙ παν Ὀθθὴ τηδᾶθ οὐ 

δἀορύρα ὈΥ ναυΐουβ ἱπύου υθύθιβ ΠὙΌΠῚ 
Ἐϊοΐηυ8 ἀονψηνεατᾶθβ. ον ὑπ νοταᾶβ 
Ἐογοϑα ὑμ6ῖ} νὰν ἰηδο ὕμ6 ἐοχὺ 1ὖ 15. μασὰ 
ἴο απαουβίαπα. ΤΉΏΘΥ ὑγοτο γτοαᾶ ὉΥ οτμθ 
ΘΟΠο]αβῦ, μο δἀ8 ὕηθ6. ρ]οββ, ἐν τῇ 
ποικίλῃ στοᾷ, ΜΈΏΪΟΙ, οϑιθ5. Ὀϑίηρ ἴσυθ- 
Ἰανϑηῦ, 185. απὖγαθ, [ὉΓ ὑῃθ ρογίϊθοο ἴἢ 
αἀαθβῦϊοη γγἃ5 ραϊῃ θα Ὀγ Ῥοϊγρῃοῦμυδ, ποῦ 
ὉΥ Ζουχὶθβ. ἀδβύ αρίδμαβ ὕηθ νυϊ]ραῦθρ, 
ὑγδηβιαὐϊηρ ὑμπ5: ““Ὑν6 1] ὴ6. ΤΏΙΟΥΘ τηϑὶ]ῦ 
ΘΓ, πα νοὺρ ψν Ιου Ξοὶῦθ χηδ]ῦ ΟΥ 516, 
ἃ. ἢ. νγὰϑ βίβ!ῦ Γ᾽ δὴ ἱπῆθὴ ἀαν ἢ 
Απούμϑυ ᾿πὐουργθύαθοι 15 “μοῦ μου Π6 
Ῥαϊηὐθα οὐ νν8}}5 (1π ἔ 6560) ΟἹ οι ῬΆΠ6] ἢ 
ἄς.; Ὀαὺ 1 ῬΙ]αίο Ια ταϑαρὺ ὑμ15, 6 
γνοῦ ]α σου δ! αν μανΘ χρυ ββϑα 1Ὁ αἰ δυ- 
ΘΑΟΪγ, ΤΠ6 οἰαιβο, 1ῦ βθϑιὴβ ὕο στῇθ, δὴ 
μῶνθ 20 γϑίθναηῦ γηθδηΐ ηρ', ΠΟΙ 18. ΔΗΥ͂ 
οὔμον οἴδαβθ πθοαρα ἴῃ 105 βίθαᾶ. Ἡ1»- 
5610’ Ιθᾶν 68 ὑΠ 6. ὑθχῦ ππϑουομοᾶ, τοὐαϊῃ- 
ἴηρ ὑπο οἹὰ ἰηὐουρτούαυθϊοη οὐ ἘἸοΐπΒ, 
“ᾳὰο ῥῬϑοῦο,᾽ ἃ5 1. 6 μδᾶ χϑεᾶ καὶ πῶς; 
ΟἸγπιρίοαοντιβ ααοῦθβ ΟὨΪΥ͂ ἃ5 Ὁ 88 
γράφων, Δα ἸρίοΙο5 ὑμ6 καὶ ποῦ ἰῃπ ὨΪ8 
ῬΑΡΔΡἤΓα86, ΙΟᾺ Π6 οουἹα ΠαγαΪν Πᾶνο 
αοηθ Βα Π6 οαπᾷ ὑμπ6 ψοχὰβ ἴῃ 15 ΘΟΡΥ. 
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ΓΌΡυς ναὶ; ; 

ΣΩ. Εἰ δέ γε μηδεὶς ἄλλος ἢ Ζεῖξις ἔγραφε, καλῶς 
» 39 , ἄν σοι ἀπεκέκριτο ; 
ΓΟΡ. Πῶς γὰρ οὐ; 

ΣΩ. Ἴθι δὴ καὶ περὶ τῆς ῥητορικῆς εἰπέ' πότερόν σοι 

δοκεῖ πειθὼ ποιεῖν ἡ ῥητορικὴ μόνη ἢ καὶ ἄλλαι τέχναι; 

λέγω δὲ τό τοιόνδε: ὅστις διδάσκει ὁτιοῦν πρᾶγμα, πότερον 

ὃ διδάσκει πείθει ἣ οὐ ; 
ΤΌΡ. Οὐ δῆτα, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ πάντων μάλιστα 

πείθει. 
ῃ ΣΏ. Πάλιν δ᾽ εἰ ἐπὶ τῶν αὐτῶν τεχνῶν λέγομεν ὥνπερ 

νῦν δή, ἡ ἀριθμητικὴ οὐ διδάσκει ἡμᾶς ὅσα ἐστὶ τὰ τοῦ 

ἀριθμοῦ, καὶ ὁ ἀριθμητικὸς ἄνθρωπος ; 

ΤΟΌΡ. Πάνυ γε. 
ΣΩΏ. Οὐκοῦν καὶ πείθει ; 
ΤΟΌΡ. Ναί. 

ΣΏ. πΠειθοῦς ἄρα δημιουργός ἐστι καὶ ἡ ἀριθμητική. 

ΤΟΡ. Φαΐνεται. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἐάν τις ἐρωτᾷ ἡμᾶς ποίας πειθοῦς καὶ 

περὶ τί, ἀποκρινούμεθά που αὐτῷ ὅτι τῆς διδασκαλικῆς 

454 τῆς περὶ τὸ ἀρτιόν τε καὶ τὸ περιττὸν ὅσον ἐστί. | καὶ 

τὰς ἄλλας ἃς νῦν δὴ ἐλέγομεν τέχνας ἁπάσας ἕξομεν ἀπο- 

δεῖξαι πειθοῦς δημιουργοὺς οὔσας καὶ ἧστινος καὶ περὶ ὅ 

τι. ἢ οὖ; 
ΕΤΟΡ, Ναὶ. 

ΣΩ. Οὐκ ἄρα ῥητορικὴ μόνη πειθοῦς ἐστὶ δημιουργός. 

ΤΟΌΡ. ᾿Αληθὴ λέγεις. 
ΤΧ. ΣΏ. ᾿Επειδὴ τοίνυν οὐ μόνη ἀπεργάζεται τοῦτο 

τὸ ἔργον, ἀλλὰ καὶ ἄλλαι, δικαίως ὥσπερ περὶ τοῦ ζω- 

γράφου μετὰ τοῦτο ἐπανεροίμεθ᾽ ἂν τὸν λέγοντα, ποίας δὴ 

πειθοῦς καὶ τῆς περὶ τί πειθοῦς ἡ ῥητορικὴ ἐστὶ τέχνη; ἢ 

5 οὐ δοκεῖ σοι δίκαιον εἶναι ἐπανερέσθαι ; 

ΤΟΡ. Ἔμοιγε. 

Ὁ. Ἴθι δή7 ϑοον. οὈ]δούβ ὑο [88 ἀββηῖϊ-ὀ ψΏΙΟΝ ογθαύθθ θοῦ ΟἾἶγ. Βεῖον, Ρ. 

ἰΐοι ὑμπαὺ 105 ὑθυτηβ 816 διηθίριοιβ. ΕΣ 4680 Δ. ΐ 

ὑπουθ ἃ1.6 ὕνο Κι πᾶβ οἵ πειθώ, ὑπαῦ ΣᾺ Οὐ δῆτα] Νοῦ ἐπ ποραίίνο οὗ πείθει, 

πηρατίβ Κπον]οᾶρο θα Ὀο]ϊοῦ, ἀπὰ ὑπαῦ Ῥαῦ οὗ οὐ πείθει. “Ναν, Ὧ6 ρούβαδαθβ 

ΝΟ Ὑ-: 0 
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ΣΏ. ᾿Απόκριναι δή, ὦ Γοργία, ἐπειδή γε καὶ σοὶ δοκεῖ 

οὕτως. 

ΤΌΡ. Ταύτης τοίνυν τῆς πειθοῦς λέγω, ὦ Σώκρατες, 

τῆς ἐν δικαστηρίοις καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ὄχλοις, ὥσπερ καὶ 

ἄρτι ἔλεγον, καὶ περὶ τούτων ἃ ἐστι δίκαιά τε καὶ ἄδικα. 

ΣΩΣ Καὶ ἐγὼ τοι ὑπώπτευον ταύτην σε λέγειν τὴν 

πειθὼ καὶ περὶ τούτων, ὦ Τοργία: ἀλλ᾽---να μὴ θαυμάζῃς, 

ἐὰν ὀλίγον ὕστερον τοιοῦτόν τί σε ἀνέρωμαι, ὃ δοκεῖ μὲν 

δῆλον εἶναι, ἐγὼ δ᾽ ἐπανερωτῶ---ὅπερ γὰρ λέγω, τοῦ, ἑξῆς 

ἕνεκα περαίνεσθαι τὸν λόγον ἐρωτῶ, οὐ σοῦ ἕνεκα, ἀλλ᾽ 

ἵνα μὴ ἐθιζώμεθα ὑπονοοῦντες προαρπάζειν ἀλλήλων τὰ 

λεγόμενα, ἀλλὰ σὺ τὰ σαυτοῦ κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ὅπως ἂν 

βούλῃ περαίνῃς. 

ΤΟΡ. Καὶ ὀρθῶς γέ μοι δοκεῖς ποιεῖν, ὦ Σώκρατες. 

ΣΏ. Ἴθι δὴ καὶ τόδε ἐπισκεψώμεθα. 
μαθηκέναι; 

τὐτοΡ Καλοὶ 
ΣΩ. Τίδέ; πεπιστευκέναι; 

ΤΟΡ. Ἔγωαγε. 

ΣΩ. Πότερον οὖν ταὐτὸν δοκεῖ σοι εἶναι μεμαθηκέναι Ὁ 
καὶ πεπιστευκέναι, καὶ μάθησις καὶ πίστις, ἢ ἄλλο τι; 

καλεῖς τι με- 

ΓΟΡ. οΟἴομαι μὲν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἄλλο. 
ΣΩ. Καλῶς γὰρ οἴει: γνώσει δὲ ἐνθένδε. εἰ γάρ τίς 
ν» 5. 9. » 5. , ,ὕ . ν 9 

σε ἐροιτο ᾿Αρ ἐστι τις, ὦ ΙὈργία, πίστις ψευδὴς καὶ ἀλη- 

θής ; φαίης ἄν, ὡς ἐγὼ οἶμαι. 

πα ΟΝ ἥο ἰ 501. σ, πότε- σα. τοῦ ἑξῆς} ΤῊ οΥἄοθυ 15, ἐρωτῶ ἕνεκα 
ρον συγκατατίθεσαι ἡμῖν... ἣ ἀντίφης; τοῦ ἑξῆς περαίνεσθαι τὸν λόγον. “1 δὶς 
Κ. Οὐκ ἔγωγε, ἀλλὰ συγχωρῶ. 

484.8. περὶ τούτων ἅ ἐστι δίκαιά τε 
καὶ ἄδικα] Τ|νΔ8 ἀθβηϊθο. ἈΡΌ]165 ἰὴ 
βὑυιοὔμθθθ ΟἿΪΥ ἴο δικανικοὶ λόγοι. ΤῺΘ 
Ῥυονίμοθ οἵ ἀρ! θοναῦῖνο οὐ ΟΣ Ὺ (συμβου- 
λευτική) ἴα τὰ ἀγαθὰ καὶ κακά, 866 
Ῥμαρᾶν. 261 ὁ Ὁ, δῃηᾶ ὕδμ8 ποῦρβ. 

ἀλλ᾽.--να μὴ---περ γὰρ λέγω] ““5εά 
πὖ Π6 ΤΪΓΘΙΘ. . - «- Βοῖ[ο τ16 ἰΠ ΟΥΤΌΡΈΣ Θ᾽ 
ἅτ. (Η οἰπα.) Τλθ ραυύϊο]6 γάρ 15. Π6ΓΘ 1 
ΔΡΟδΟΒΙ, 85 Τρθααθαῦυ ἃῦοΥ ἃ ῬΆΥΘῊ 6818. 
3.66 ὈΥ 81] τηϑϑὴβ Ποιηοβῦ. 46 1. Τ). ὃ 107, 
δα Μυ. ΘΠ] Β δοοσαγαΐο τι να. 1 
{πὸ γν. 11]. “6 1άϊουι μδ8 ϑβοδρϑᾷ ϑύα]10. 
ὅπερ λέγω 15 ΟΧρ]αϊηρα Ὀγ 459 Ὁ, οὐ σοῦ 
ἕνεκα, κιτ.λ. 

ἴῃ οΥ̓ον ὑμαῦ ὕπ6 ἀυραηθηῦ ΠΊΔΥ ΤΟΥ͂Θ 
ὑονναγαβ 1085 οοΙὨΡΙθυϊοη ἴῃ ὙΘΡΌΪΑΙ ΟΥΘΡ, 
ὈΥ ἄπο βἴθρβ.᾽ περαίνεσθαι 15 Ῥαϑϑ5ϊἷ06, τι 
θεοιν, 497 Ὁ, ἵνα περανθῶσιν οἱ λόγοι. 
δύ} 110. ὑγαηβιαὔθϑ ἃ5. 16 10 ὑνόσὸ ὑγαηβιθῖνθ 
δηα ρονογηθα λόγον, νΥ10}} ὁπ ΠΆΡ]Υ Ὀ6 
ὑμ6 οα86, ὑποὰρἢ ὕΠ6 οοΙηρ. διαπεραίνεσθαι 
5. Ὡοῦ ΒΘ ΘΟ ΪΥ αϑοᾶ ἴῃ 86 χη] 6]6, 
5 Ῥμαραγ, 208 Ἑ, λόγον διεπεράνατο, 

ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἐθιζώμεθα] “ὕμαῦ νν8 ΥηΔ 
ποῦ οοηΐγαοῦ ἃ Βα ιῦ οὐ ΤΟγθβύμ Πρ οὐ 
ἰακῖηρ' ἔοσ συδιδοα δα 0}. οὐ μον 5 βύαθθηθηὔβ 
ἔνογὰ νϑρΘ. ΒΌΒΌΙΟΙΟΩΒ Οἵ νῃμαῦ ΠΟΥ ΔΥΘ 
ΠΠΚΟΙν ὕο 6; Ὀαῦ ὑπαῦ γοὺ τηΔὺ ταῦμον ἀ6- 
ΥΘ]ΟΡ γΟᾺ ΟΥ̓ ΝΊΘΥΝΒ 1ἢ ὙΟΌΤ ΟΥ̓ ὙΥΔΥ 1ἢ 
δορογάδηοο νυ 1ῦ} 6116 ῬΥΘΙΏἾ5568 ἈΒΒατηθα.ἢ 
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ΤΟΡ τ Ναΐ. . 

ΣΩ. Τίδέ; ἐπιστήμη ἐστὶ ψευδὴς καὶ ἀληθής ; 
ΤΌΡ. Οὐδαμῶς. 
ΣΏ. Δῆλον ἄρα ὅτι οὐ ταὐτόν ἐστον. 
ΓΟΡ. ᾿Αληθῆ λέγεις. 
ΣΏ. ᾿Αλλὰ μὴν οἵ τέγε μεμαθηκότες πεπεισμένοι εἰσὶ 

Ἑ καὶ οἱ πεπιστευκότες. 
ΓΟΡ. 

ΣΩ. Βούλει οὖν δύο εἴδη θῶμεν πειθοῦς, τὸ μὲν πίστιν 
παρεχόμενον ἄνευ τοῦ εἰδέναι, τὸ δ᾽ ἐπιστήμην ; 

ΓΟΡ. Πάνν γε. ἱ 
ΣΏ. Ποτέραν οὖν ἡ ῥητορικὴ πειθὼ ποιεῖ ἐν δικα- 

στηρίοις τε καὶ τοῖς ἄλλοις ὄχλοις περὶ τῶν δικαίων τε καὶ 
ἀδίκων ; ἐξ ἧς τὸ πιστεύειν γίγνεται ἄνευ τοῦ εἰδέναι ἢ ἐξ 

» ΄ι 

Ἐστι ταῦτα. 

ἧς τὸ εἰδέναι; 
ΤΌΡ. Δῆλον δήπου, ὦ Σώκρατες, ὅτι ἐξ ἧς τὸ πι- 

στεύειν. 

ΣΏ. Ἡ ῥητορικὴ ἄρα, ὡς ἔοικε, πειθοῦς [ δημιουργός 
3 “ 3 3 3 ὃ ὃ λ “. ΝΥΝ δί ’, ἐστι πιστευτικῆς, ἀλλ᾽ οὐ διδασκαλικῆς περὶ τὸ δίκαιόν τε 

4δὃ 

. 5 
καὶ ἄδικον. 

ΓΤΟΌΡ. Ναί. 

ΣΏ. Οὐδ᾽ ἄρα διδασκαλικὸς ὁ ῥήτωρ ἐστὶ δικαστη- 
’ Ν ῪΝΝ » » ὃ ’ ᾽’ Ν᾽ Ἰδί 

ρίων τε καὶ τῶν ἄλλων ὀχλων ὀικαίων τε πέρι καὶ ἀδίκων, 
9 Ἂ Ν ’ 3 Ν ᾽} Ν 3. «ἡ ᾿η 

ἀλλὰ πειστικὸς μόνον. οὐ γὰρ δήπου ὄχλον γ᾽ ἂν δύναιτο 
τοσοῦτον ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ διδάξαι οὕτω μεγάλα πράγματα. 

ΤΌΡ. Οὐ δῆτα. 

Χ. ΣΏ. Φέρε δή, ἴδωμεν τί ποτε καὶ λέγομεν περὶ 

Ὁ. Δῆλον ἄρα---ἐστον Ν]ρ. δῆλον γὰρ 
αὖ... ἐστιν. ΑἩ ᾿Παὐϊνα Ῥαυῦϊο1]6 ὈθΙῺρ' 
ον] θη ]ν πορᾶθα μοσθ, 1 μπᾶνϑ ποῦ βουαρ θα 
ἴο ἄορ ὕμ8 Θχοθ]θηῦ τϑδαϊηρ οἵ ΟἸγτυα- 
Ῥἱοάοτιιβ, ἄρα. Τ]θ ἐστόν νγὰ8 βαρρεβίθα 
ὈγΥ Ὧν. Βαάμβδῃ,, πὸ π8α ἶθϑο δουΐβὶγΥ 
σοη͵θούαγ θα γ᾽ ἄρα ἔογ᾽ γὰρ αὖ. ΟἸγΏΡ. 
τρια ταὐτά εἰσιν, Ὀαῦ ταὐτόν, “0186 Βθτὰὴ8 
Ὁϊηρ,᾿ 18. ΘΟΥΩΥΔΟΏΪΥ͂ αϑθα ἴῃ ΒΟ ἢ ΟΔ 568, 
48 'π. 462. ΤῊ τϑοοϊνϑᾶ γὰρ αὖ οοηνονῦϑ 
Δ ᾿πέδγθμοα ἰηὔο ἃ γθάϑοη. ἐστόν 15 ἔγο- 
ἀπο μ Ϊγ τϑρὶασοα Ὁ. ἐστίν, ἃ5 1 Ῥο]δ]ου8 
268 Δ, ψγνῇθγο ὑμ6 νυἱρ. μ858 ἐστίν ἴον {118 
ἐστόν οἵ [π6 ΒοΑ]. αηὰ οὔμον Μ55. 

486. πειστικός ] πιστικός 15 [Π6 γοδαϊῃρ; 
οὔ ΒοΑ]. δῃμᾶ ὑΠπ6 τηϑ]ουιν οὐ Μ5Κ5., 086 
γοβῦ οί νίηρ πειστικός. ϑαχῦ. ἔτηρ. (αν. 
ΜΑΙ. 11. 88 2, 76) βϑθϑιὴβ ὅο μᾶνα χϑδᾶ 
πειστικός ὮθΙ6 αῃᾶ πειστικῆς Ὁ πιστευ- 
τικῆς Ῥ8ΔᾺ]. ΒὰᾺΡ. [Ι͂ἢ {ΠῸ Ἰαδίευ. φᾶβ8 ἢθ 15 
ἀουθύ]θ85 τόπο, Ὀαῦ Ὀού Βαύύη. ἐπᾷ 
Ἡρϊηα,. βθθῆὶ νυ σθάθοι ὅο απϑϑύϊοη {86 
Ἰοριύϊγηδον Οὗ ὕπο ἔστη πιστικός. ΤΉΘΓΘ 
158. 088 581ὴ6 ΘΟμ βίο ἴῃ ὑΠ68 γϑϑαϊηρ5 οὗ 
Αὐιϑυοῦ. ἘΠιοῦ, ἱ. 2. 1, νοσΘ πειστική 15 
ΠΟΥ δοοθρύρα Ὀγ ὑπμ6 6ἀα. ᾿πϑύοθδα οὗ {16 
οἸΪά πιστική. 

ἌΓ 
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τῆς ῥητορικῆς" ἐγὼ μὲν γάρ τοι οὐδ᾽ αὐτός ΤΩ δύναμαι 

κατανοῆσαι ὃ τι λέγω. ὅταν περὶ ἸαΤΡῸΝ αἱρέσεως ἢ Τῇ 

πόλει σύλλογος ἢ περὶ ναυπηγῶν ἢ περὶ ἄλλου τινὸς δη- 

μιουργικοῦ ἔθνους, ἄλλο τι τότε ὁ ῥητορικὸς οὐ συμβου- 

λεύσει ; δῆλον γὰρ ὅτι ἐν ἑκάστῃ αἱρέσει τὸν τεχνικώτατον 

δεῖ αἱρεῖσθαι. οὐδ᾽ ὅταν τειχῶν περὶ οἰκοδομήσεως ἢ 

λιμένων κατασκευῆς ἢ νεωρίων, ἀλλ᾽ οἱ ἀρχιτέκτονες" οὐδ᾽ 

αὖ ὅταν σἸ ρς αἱρέσεως πέρι ἢ τάξεώς τινος πρὸς 

πολεμίους ἢ χωρίων καταλήψεως συμβουλὴ ἦ, ἀλλ᾽ οἱ 

στρατηγικοὶ. τότε συμβουλεύσουσιν, οἱ ῥητορικοὶ δὲ οὔ. ἢ 

πῶς λέγεις, ὦ ὦ Τοργία, τὰ τοιαῦτα; ἐπειδὴ γὰρ αὐτός τε 
φὴς ῥήτωρ εἶναι καὶ ἄλλους ποιεῖν ῥητορικούς, εὖ ἔχει 

τὰ τῆς σῆς τέχνης παρὰ σοῦ πυνθάνεσθαι. καὶ ἐμὲ νῦν 

νόμισον καὶ τὸ σὸν σπεύδειν. ἴσως γὰρ καὶ τυγχάνει τις 
τῶν ἔνδον ὄντων μαθητής σου βουλόμενος γενέσθαι, ὡς 
ἐγώ τινας σχεδὸν καὶ συχνοὺς αἰσθάνομαι, οἱ ἴσως αἰσχύ- 
νοιντ᾽ ἄν σε ἀνερέσθαι. ὑπ᾽ ἐμοῦ οὖν ἀνερωτώμενος νό- 
μισον καὶ ὑπ᾽ ἐκείνων ἀνερωτᾶσθαι Τί ἡμῖν, ὦ Γοργία, 

ἔσται, ἐάν σοι συνῶμεν ; περὶ τίνων τῇ πόλει συμβουλεύειν 
οἷοί τε ἐσόμεθα ; πότερον περὶ δικαίου μόνον καὶ ἀδίκου 

Β. ὅταν περὶ ἰατρῶν αἱρέσεως ““ΤΏΘΥΘ 
ὙὝΟΥΘ ῬΌ]1Ο ῬΠΥΒΙοΙδη5. οἱθούθα ἴῃ πιοϑῦ 
οὗ ὕ.6 ατβϑὶ οἰδιθβ, γγῆο τϑορινϑαᾶ ἃ ΒΆ]ΑΥΥ 
ἔγοια ὑμ6 σουμηχοπνγθα! ἢ, δηα βοοῖὰ ἰο 
Βανθ ἤβικθῃ πὸ ἔδθβ οἵ ρδυύουϊαι ῬΘΟΡΪΘ. 
ΤΉοθΘ Ῥυβιοῖδαβ ὴῸ δχϑγοϊβθα {118 
οἴἶοΘ νυθτδ βαϊα δημοσιεύειν. 566 ΑΥ̓ΙΒΙΟΡὮ. 
ἴῃ Ανἱραβ ὅ84, Εἶθ᾽ ὅ γ᾽ ᾿Απόλλων ἰατρός 
Ὑ᾽ ὧν ἰάσθω, μισθοφορεῖ δέ: Ασμδχτι. 994, 
Ὑπάλειψον εἰρήνῃ πε τὠφθαλμὼ ταχύ. 

ΔΙ. ᾿Αλλ᾽ ὦ πονήρ᾽ οὐ δημοσιεύων τυγ- 
χάνω. Βαῦ {Π18 οαϑύοϊη ξϑϑιὴβ ὑο ἤδυθ 
θδθὴ Ἰαϊὰ δϑιᾶθ Ὀϑΐοσο ΟἹ]. 97. 4. Αὐἱβῦ. 
ΡῬΙαῦ. 407, Τίς δῆτ᾽ ἰατρός ἐστι νῦν ἐν τῇ 
πόλει; Οὔτε γὰρ ὁ μισθὸς οὐδέν ἐστ᾽ οὔθ᾽ 
ἡ τέχνη. ἀουρ. 514. Ῥο]{ϊο. 259, εἴ τῷ 
τις τῶν δημοσιευόντων ἰατρῶν ἱκανὸς 
ξυμβουλεύειν ἰδιωτεύων αὐτός, ἄρ᾽ οὐκ 
ἀναγκαῖον αὐτῷ προσαγορεύεσθαι τοὔνομα 
τῆς τέχνης ταὐτὸν ὅπερ ᾧ ξυμβουλεύει᾽ 
(1. ἄταν). ἨἩδθδυοῆ., δημοσιεύειν τὸ 
δημοσίᾳ ὑπηρετεῖν ἐπὶ μισθῷ. ϑαϊᾶ. ν. 
δημοσιεύω. οἱ δημοσίᾳ χειροτονούμενοι 
ἰατροὶ καὶ δημοσίᾳ προῖκα ἐθεράπευον. 
Οομρ. Ποιῃ. Οἁ. χνὶϊ.882, Τίς γὰρ δὴ ξεῖνον 
καλεῖ ἄλλοθεν ἄλλος ἐπελθών, Αλλον 

γ᾽ εἰ μὴ τῶν οἱ δημιοεργοὶ ἔ ἔασι; Μάντιν 
ΠΣ! ἰητῆρα κακῶν, ἢ τέκτονα δούρων, 
Ἢ καὶ θέσπιν ἀοιδόν, ὅ κεν τέρπῃσιν ἀείδων. 
ὙΠΟ86 ῬΑΒΒΑΡῸΒ ΘΧρ αἷμ {]10 οΥἹρΊη οὐ 086 
ΟΥ̓ - ϑοαννῖμρ᾽ αἰδυϊπούϊοη. οὗ δημιουργός 
Θηα ἰδιώτης, Θααϊναϊοηῦ ἴῃ ὑπ ὕϊηθ οὗ 
ῬΙαύο ἤο ὑμαῦ Ὀθύνγοομι. ῥυοϊθϑβίομαι δπα 

σ 

Ὥ 

ὉΠΡΥΟ ΘΙ Οη81, οἷος ἃμα Ἰαγιηδῃ, 086. 
Ἰοασηθα δηα ὕΠ6 γυ]ραγ. 

ἢ περὶ ναυπηγῶν ἢ περί] ὕὉπάᾶογβίαπᾷ 
αἱρέσεως, ὉῈ]655 ψἱῦ} Ἡ Ρβοὶρ 6 Βὰρ- 
ῬΟΒ6 ὕμα ρυϑροβιυϊζοηβ ἤο πᾶν Ῥθθῃ 1πἢ- 
φῬογχίθα ἴηὔο ὕη6 ὕοχὲ. ἔθνους 15 τιϑϑα ἃ8 
ὕμ6 1μαὖ. παέξϊο ἴπι ΟἿο. ρτο Μύυγοπα 88, 
“«{οὔω παύϊο οσἀπαϊααίοτιι. δο αἀϑῦ, 
ὙὙ}0 το ίουβ ὕο Πρ. 1. 851 Ο, ἄο. 

ἄλλο τι τότε) ὅο Β6κῖς. αἴὔου ἃ ἴδιν 
Μ55. γαυ!ρ. ἄλλο τι ἢ τότε. Ήθτο ἄλλο 
τι 15 Θααἷν. ἴο ἄρ᾽ οὐ, ΠΟΘ; 8ἃ5 ᾿η, 
496 ο. Τῷ σουτοβρομαᾶβ ἴο ὑμθ Οοη. 
ηἱολέ τὐαλῦ, ἃ8. Αϑῦ οὔβοινθβ. 1 ἄο ποῦ 
ἀομν ὑδπιαὺ ὑμοῦθ ἃγ6 οα865 1 Ὑγ 10 ἤ 
ἴθ. ἤο Ὀ6 τοῦδ θα, ἃ5 ἴθ ῬὨδθᾶο 79, ἄλλο 
τι ἡμῶν αὐτῶν ἢ τὸ μὲν σῶμά ἐστι τὸ δὲ 
ψυχή; ἴο ΜΏΪΟΩ Π6 ἈΠβινοῦ 158, Οὐδὲν 
ἄλλο. 
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ἢ καὶ περὶ ὧν νῦν δὴ Σωκράτης ἔλεγε; πειρῶ οὖν αὐτοῖς 
ἀποκρίνεσθαι. 

ΤΟΡ. Σώκρατες, σαφῶς 
ἀποκαλύψαι τὴν τῆς ῥητορικῆς δύναμιν ἅπασαν' αὐτὸς 
γὰρ καλῶς ὑφηγήσω. οἶσθα γὰρ δήπου ὅτι τὰ νεώρια 

Ἑ ταῦτα καὶ τὰ τείχη τὰ ᾿Αθηναίων καὶ ἡ τῶν λιμένων κατα- 
σκευὴ ἐκ τῆς Θεμιστοκλέους συμβουλῆς γέγονε, τὰ δ᾽ ἐκ 
τῆς Περικλέους, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ τῶν δημιουργῶν. 

ΣΩΏ. Δέγεται ταῦτα, ὦ Τοργία, περὶ Θεμιστοκλέους" 
Περικλέους δὲ καὶ αὐτὸς ἤκουον ὅτε συνεβούλευεν ἡμῖν 
περὶ τοῦ διὰ μέσου τείχους. 

ΓΟΡ. Καὶ ὅταν γέ τις αἵρεσις ἢ ὧν νῦν δὴ | σὺ ἔλεγες, 
ὦ Σώκρατες, ὁρᾷς ὅτι οἱ ῥήτορές εἰσιν οἱ συμβουλεύοντες 

ὋΣ 39 3 Ἀλλ᾽ ἐγώ σοι πειράσομαι, ὦ 

456 

ΝΥ ε ῪΝὭΗὩ Ἂς Ὁ 

καὶ οὐ νικῶντες τὰς γνώμας περὶ τούτων. 
΄ΝΝ Ν ἥ" ΄Κ΄ὰ ΣΏ. Ταῦτα καὶ θαυμάζων, ὦ Τοργία, πάλαι ἐρωτῶ 

ν [ ε ἐν ’ “» ω ἢ τίς ποτε ἡ δύναμίς ἐστι τῆς ῥητορικῆς. δαιμονία γάρ 
» σι τις ἔμοιγε καταφαίνεται τὸ μέγεθος οὕτω σκοποῦντι. 

ΧΙ. ΓΟΡ. ἘἙἰ πάντα γε εἰδείης, ὦ Σώκρατες, ὅτι 
ὡς ἔπος εἰπεῖν ἁπάσας τὰς δυνάμεις συλλαβοῦσα ὑφ᾽ αὑτῇ 
» ,’ ὃ Ψ“ἷ ’ ϑὺς νον ’ Ν » » ᾿ 1) ἔχει. μέγα δέ σοι τεκμήριον ἐρῶ' πολλάκις γὰρ ἤδη ἔγωγε 
μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ μετὰ 

ο Ἔ. Περικλέους ---τείχους ““Ἴ|6 μακρά 
τείχη νὙΔΟῊ Ἰοϊηθα ΑὐΏΘη5 ὕο ὑπο ῬΙταΘαΒ 
γγῸ 6 Ῥαραμ οὐ ὕπδ τηούϊοηῃ οὗἨ Ῥρυλο]65, 
ΟΙ. 80. 4, 8.0. 457. Ξοον. αὖ ὑμαῦ ὑϊϊὰ8 
γγ85 ἀροαῦ ὕνγαϊνθ γϑῶσβ οἱ. 866 Ε]ὰ- 
δυο ἴῃ Ὑιυῦ. ῬοΥ10]. οῦ Οἴμοι. Ἠδι- 
Ῥοογαύϊομ {6115 8 ὑμαὺ οὗἨ ὑμθ ὕννο νν8]15 
νυ ΐο οχύθμοα ἤρου 116 οἷὔγ ὕο Ῥισϑθαβ, 
86 βου μου π ΟἸΪΥ, ΟΥ̓ ὕ86 ᾿Ἰππϑυπηοϑῦ, νγὰ85 
ο4]16α τὸ διὰ μέσου, ἃ5 Ἰγϊηρ' ὈΘύνγοθη ὑΠ 
ἱππουμηοϑῦ, τὸ βόρειον, δια τὸ Φαληρικόν, 
νγΒοἢ γὰ8 ἃ ὑμιγαὰ νν8}} ἄγανῃ ἔγουλ 
Αὐμοπα ο ὕμο Ῥογῦ Ῥμδίοσαση, πα ἢ6 
οἰδθ5 Ὁ}:18 νΘΥΎΥ͂ Ῥαβϑαρο (1, ἀγα). ΤὨΪ5 
βὐαύοιηθηῦ 18. Βα ϑύῦθ} 18}}}7ὺ σογγθοῦ, Ὀαὖ 
ΟὝΔΥ 15 ταϊβῦ θη ἴῃ Βαρροβίηρ' ὑμπαῦ ὑῃ6 
τηὐονπηϑαϊαύθ οὐ βοαῦμθσῃ Ῥθίσαϊο ννᾺ}} 
νγα8 Ὀτο᾽θούθα αὖ ὕΠ6 βᾶτηβ ὕϊὴθ Ί ἢ {}18 
ὄνγο τηϑηϑὶοηθα ἴῃ ΤΏπο. 1. 107, 108, 1 
ννᾶϑ ποῦ Ῥαϊ]ῦ ἀπ] κ᾿ Ἰαῦθυ ρουϊοᾶ, θα 
ὑπ πουύμοση Ῥεῖγαϊο δῃηᾶ ὕπθ Ῥμδθυῖο 
γΧ08}} νγοθ βηἸϑηθα, 1. 6. δον: 8.0. 4506. 
Ὑ76 [π5 ροὐ τἱὰ οὗ ὕπο αἰ Πα] γ, ΒΟ ἢ ἃ5 
1 16, οὗ βαρροβίηρ' 800», ἃ ἩΘΆτοΥ οὗ Ῥονὶ- 

τῶν ἄλλων ἰατρῶν εἰσελθὼν 

Οἷο5. αὖ ὕπο βαυὺϊν ἂρ οὗ ὑὕνεϊνθ. Τὴ6 
ὕνο Ῥαίχαϊο Τωοηρ ΝΥ 8118 σϑμι ῬΆΓΆ]16] ἕο 
ΘΔΟἢ. Οὔ 61, Θμο]οβίηρ' ἃ ΟὈ]ΟΏρ᾽ 5Ρ806 οὗ 
ἔΟῸΥ ΟΥ ἢνθ γὙη1165 ἴῃ Ἰθηρίῃ (40 5ἰδᾶθ5) 
δια 5660 ἴδοῦ ἴῃ τυ. Ὑπαεαῦ ἰο ῬΠΔ]6- 
ΤΌΤ νγ88 Ὁ αὖ Δ ΔΏΡ1]6 ὕἤο ὑΠ6 οὐμοὺ 
ὕνψο. ποθ Π6 ΔΡρΘΑυΆΠΟΘ Οὐ ὕΠ 86 ψγνουΐκ 
ΟΥ̓ Ὁ γῖσηθ οὰ ὑπ βαδ)θοῦ, τηοβϑῦ ἑορο- 
ΘΥΆΡΉΘΥΒ Πᾶν ρυθοα ἴο ρ]δθθ ῬΠΔΙΘυ τὰ 
οὐ ὅπ βροῦ οΔ]10οα ΤΎΒΡΥΥρσὶ, γαῦμου ὑμ8Ὲ 
ἢ ὕμαῦ ΠΟ ΔΡΡΥΟΡυαὐθα 85 ὑπ ἰδ οἵ 
Μυπγολῖα, ἀπ αἰδύαμιῦ ἔγοση 6 ΤΌΥΤΟΣ 
Ὁ. ὕμθ 016 οχύθηὐ οὗ ὑπ ῬΏΔΙοσῖς θυ. 
5866. Ιμθ8Κ6 (ΤΌρορ. Αὐἢ. 1. 422), νῇοὸ 
αἰ δυ 8. Πουγ ΥΟΥ ἴῃ τοραγᾷ ΟΕ ὍΠ6 5 ὑπαύϊοι 
οὗ Ῥῃαίοσαση. ΤῊ158. Ἰαύθου. αποϑύϊοη ἰβ 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ ποῦ γοῦ ἀρβηϊ νον βϑῦυ]θά. 

ὧν νῦν δῆ] Οπμο ΜΒ. Μα5 νῦν αὖ. ΤῇΘ 
τοῦ οὐηϊῦ νῦν. Ἡδὶμα, ῬΤΟΡΟΥΥ ἰπβἰβὺβ 
οἢ γϑύδιϊπρ᾽ Ὁ, 866 ποῦύθ ἴο τ. 462. 

456, Εἰ πάντα γε εἰδείης} “611 1ὖ 
ταϊρ ῦ, δοοῦ., 1 γοὰ κῆονν 81]---ἰ γοὰ 
ὙΘΥΘ ΘνγασΘ ὑμαῦ Ἐοίουϊο ἱποϊα θα ἴῃ 
οΥ ἀοχηδίη---Ἰ τ δῪ 50 αὐὐ ὕΠ6 Του] 165. 
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Ἄ' Ἧ 92. “Ἁ , 

παρά τινα τῶν καμνόντων οὐχὶ ἐθέλοντα ἢ φάρμακον 
»Ὺ»ΝὉ »Ὃ“" ῪΝὯἝ Ὁ“ ΄ᾳΦ-ἜνἪ 9 ΄σ΄ 9 2 

πιεῖν ἢ τεμεῖν ἢ καῦσαι παρασχεῖν τῷ ἰατρῷ, οὐ δυναμέ- 
᾿ “μ᾿ ἊΜ “ 3Ξ Ἂν μι ὕὔ ΕῪ ἴα 

νου τοῦ ἰατροῦ πεῖσαι, ἐγὼ ἔπεισα, οὐκ ἀλλῃ τέχνῃ ἢ τῇ 
ΓΟ ο 7 ε 

ῥητορικῇ. φημὶ δὲ καὶ εἰς πόλιν ὅποι βούλει ἐλθόντε ῥη- 
Ψ 

τορικὸν ἄνδρα καὶ ἰατρόν, εἰ δέοι λόγῳ διαγωνίζεσθαι ἐν 
ε ΄Ὁ ε » 

ἐκκλησίᾳ ἢ ἐν ἄλλῳ τινὶ συλλόγῳ, ὁπότερον δεῖ αἱρεθῆναι 
3 ’, ᾿ 9 “ΝΟ «ἃ “ ν 3 » ἰλλ᾽ ε θῃ 

ἰατρόν, οὐδαμοῦ ἂν φανῆναι τὸν ἰατρόν, ἀλλ αἱρεθῆναι Ὁ 
ὩἜ Ν 3 ἴω ὕ 3 δὲ Ἂ 9 . ΥΧᾺ 

ἂν τὸν εἰπεῖν δυνατόν, εἰ βούλοιτο. καὶ εἰ πρὸς ἄλλον 
ΜᾺ ’ Ἃ δ ΟΝ 

γε δημιουργὸν ὃντιναοῦν ἀγωνίζοιτο, πείσειεν ἂν αὑτὸν 
ἘΝ, ε ε Ν ἀλλ Ἅ χλλ ε ἴα Τα 9 Ν ἑλέσθαι ὃ ῥητορικὸς μᾶλλον ἢ ἄλλος ὁστισοῦν: οὐ γὰρ 

» δ 
ἔστι περὶ ὅτου οὐκ ἂν πιθανώτερον εὔποι ὁ ῥητορικὸς 

ἔ ἴω ἌᾺ “ Ν ἊΨ 

ἢ ἄλλος ὁστισοῦν τῶν δημιουργῶν ἐν πλήθει. Ἢ μὲν οὖν 
“ Ὃ“ ἐς 

δύναμις τοσαύτη ἐστὶ καὶ τοιαύτη τῆς τέχνης. δεῖ μέντοι, 
3 , “ε - “- ψ “ἊἋ , 

᾿ ὦ Σώκρατες, τῇ ῥητορικῇ χρῆσθαι ὥσπερ τῇ ἄλλῃ πάσῃ 
3 ’, Ν Ν ΄ Υὰλλ 3 ’ ΕΣ ’ ν δεῖ ὃ Ὁ ἀγωνίᾳ. καὶ γὰρ τῇ ἄλλῃ ἀγωνίᾳ οὐ τούτου ἕνεκα δεῖ πρὸς 
ο ΄.ω φ » 

ἅπαντας χρῆσθαι ἀνθρώπους, ὅτι ἔμαθέ τις πυκτεύειν 
. ’ 

τε καὶ παγκρατιάζειν καὶ ἐν ὅπλοις μάχεσθαι, ὥστε κρείτ- 
“"» ΄“ "4 Ἁ 

των εἶναι καὶ φίλων καὶ ἐχθρῶν' οὐ τούτου ἕνεκα τοὺς 
’, αὴ ΄ 50. Ν Ἂ ΝΙΝ. Ἂ δέ φίλους δεῖ τύπτειν οὐδὲ κεντεῖν τε καὶ ἀποκτιννύναι. οὐδέ 

Ν ΝΣ Μη 3 ’ Ψ, Δ ν Ἁ γε μὰ Δία ἐάν τις εἰς παλαίστραν φοιτήσας, εὖ ἔχων τὸ 
σῶμα καὶ πυκτικὸς γενόμενος, ἔπειτα τὸν πατέρα τύπτῃ 

Ν Ἃ ΄΄᾿» Ν κι 3 ’, “Ἃ “ ΄ καὶ τὴν μητέρα ἢ ἄλλον τινὰ τῶν οἰκείων ἢ τῶν φίλων, 
ἰν ΄“ ἅ ἴω 

οὐ τούτον ἕνεκα δεῖ τοὺς παιδοτρίβας καὶ τοὺς ἐν τοῖς 
ἷφ , , - ".,45 ΄ 3 
ὅπλοις διδάσκοντας μάχεσθαι μισεῖν τε καὶ ἐκβάλλειν ἐκ 

ἴω Ὺ΄ δ ἐδ 

τῶν πόλεων. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ παρέδοσαν ἐπὶ τῷ δικαίως 
χρῆσθαι τούτοις πρὸς τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς ἀδικοῦν- 
τας, ἀμυνομένους, μὴ ὑπάρχοντας" οἱ [ δὲ μεταστρέψαντες 487 

Β. ἐλθόντε] Ψυ]ρ. ἐλθόντα, οοΥΥ. 1)0- 
Ὀχθ6. 

Ο. οὐδαμοῦ ἂν φανῆναι] ΤΥ., “που]ᾶ 
Ῥ6 οηθγοὶν αἰθύαδμορα, 885. 126 587 οὗ ἃ 
Ῥϑαύθῃ ἤοῦβθ, “6 18. πουνῆθγθ. ΒΟΡΆ. 
Απύ. 188, τοῦτον οὐδαμοῦ λέγω. ἘῸΣ 
ὁπότερον δεῖ αἱρεθῆναι ἰατρόν, ΜΏΪΟΝ 15 
06 τϑδᾶαϊηρ οὗ ὑπ Βοά]. ἀμ βϑνθγαὶ 
οοαά,., ὑμ6 οαά. γούδϊῃ ὅΠ6 ἱπέουϊου, ὁπό- 
τερον δεῖ αἱρεθῆναι, ῥήτορα ἢ ἰατρόν, 
γν ΒΙΟἢ ἀοβύσουβ ὕπ6 ροϊηὖῦ οὗ 0Π6 ΘΧΘΙΏΡΙ6. 
ΤῊΟ στμοῦου ψν}}} ρουβαδᾶθ ὑῃ8 Ῥθορὶθ ἴο 
οἰϑοῦ Ὠΐηὶ βὑαϊθ- Ρμγβιοΐδη ἴῃ ῬΓΘΙΌΓΘΠΘΘ 
ἴο ἃ ΧΟΡ ΪΑΥΙΥ ὑραϊηθα ῥγαουϊϊομου. 8.66 

ἄθονο, 460 8, ὅταν περὶ ἰατρῶν αἱρέσεως ἢ 
τῇ πόλει σὐλλογος. 

Ὁ. ἔμαθέ τι5}] ΤΠ Βοά]. οτηἱϊβ τις. 
5ο ὕπ6 ΑἸά., νοὶ Ἡοὶπμα. νγὰβ αἰβροβοθᾶ 
ο [Ὁ]]ονν. 1 γϑύδαϊπ 10, νι ΒΟΚΙΚ. πὰ 
{16 τηδ]ουιῦν οὗ Μ 8585. 

457. μεταστρέψαντες5) “ΘΙ. 65. τ{21- 
ζοβγ θη, Ὁ. 6. τρησοζοῦγέ, ἱ. ἃ. ἐναντίως 
(αὖ ὁ) Ἰμαὐϊμον. ὁχ οοηύγανῖο. Ρο]ϊύ. ἰχ. 
87 Ὁ, ἐάν τις μετάστρεψας .. λέγῃ, 
κιτ.Ὰ." (λ50). ῬανθΟΙΡΙ65 ἀγα ΠΡθα θα Υ 
ἀϑοὰ ὑπὺ5 ΔανΘΥΌΣΠΥ, οὐὗἨ νυν ὴ. πϑᾶρθ 
τελευτῶν, “ὑδηαριη, 186. ἃ Τὰν ἰῃ- 
βύδῃοθ 89 ποῦ. οὰ Ῥηφαᾶν, 228, 
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χρῶνται τῇ ἰσχύϊ καὶ τῇ τέχνῃ οὐκ ὀρθῶς. 
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Ψ ἕ ε 
ουκουν οἱ δι- 

Ψ' Ψ 9 Ν ε ’ὕ ν Ἔχ ὦ ἣν Ἂ δάξαντες πονηροί, οὐδὲ ἡ τέχνη οὔτε αἰτία οὔτε πονηρὰ 
τούτου ἕνεκά ἐστιν, ἀλλ᾽ οἱ μὴ χρώμενοι, οἶμαι, ὀρθῶς. 
ε ϑ᾽ἊἋ»" Ἁ ἐω Ἃ Ἁ 

ὁ αὐτὸς δὴ λόγος καὶ περὶ τῆς ῥητορικῆς. δυνατὸς μὲν 
δ Ν τ ’, 3 ει δ Ν Ν Ν ’ὔ γὰρ πρὸς ἀἁπαντάς ἐστιν ὁ ῥήτωρ καὶ περὶ παντὸς λέγειν, 

ν Α᾿ “ ἥ 

ὥστε πιθανώτερος εἶναι ἐν τοῖς πλήθεσιν ἔμβραχυ περὶ 
Β ὅτου ἂν βούληται: ἀλλ᾽ οὐδέν τι μᾶλλον τούτου ἕνεκα δεῖ 

» Ἃ 9 Ἁ Ν ’ 39 “ Ψ ’ “Ἃ οὔτε τοὺς ἰατροὺς τὴν δόξαν ἀφαιρεῖσθαι, ὅτι δύναιτο ἂν 
“Ἂ ἴω »Ἱ Ἁ ᾿» ἡ 9 Ν ’ 

τοῦτο ποιῆσαι, οὔτε τοὺς ἄλλους δημιουργούς, ἀλλὰ δικαίως 
Ν ἰοὺ ἴω “ ν »“". 

καὶ τῇ ῥητορικῇ χρῆσθαι, ὥσπερ καὶ τῇ ἀγωνίᾳ. ἐὰν δέ, 

οἶμαι, ῥητορικὸς γενόμενός τις κάτα ταύτῃ τῇ δυνάμει καὶ 
ῪΜ ’ {1.9 ο 39 Ν ’ ΄- ΄Ἂ Ἂν δ΄ 5. ’ 

τῇ τέχνῃ ἀδικῇ, οὐ τὸν διδάξαντα δεῖ μισεῖν τε καὶ ἐκβάλ- 

λειν ἐκ τῶν πόλεων. 
3 ΄νΝ Ἁ Ν ν᾿ ἊΝ ἊΨ ’ ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἐπὶ δικαίᾳ χρείᾳ 

ο παρέδωκεν, ὁ δ᾽ ἐναντίως χρῆται. Ν ον 9 9 ἴων 
τὸν οὖν οὐκ ὀρθῶς 

χρώμενον μισεῖν δίκαιον καὶ ἐκβάλλειν καὶ ἀποκτιννύναι, 
ἀλλ᾽ οὐ τὸν διδάξαντα. 

ΧΙ. ΣΏ. Οἶμαι, ὦ Τοργία, καὶ σὲ ἔμπειρον εἶναι 
»Ὃ“ 7 Ν ’ 3 9 “Ὁ Ν "ἀ 

πολλῶν λόγων καὶ καθεορακέναι ἐν αὐτοῖς τὸ τοιόνδε, 
Ὁ 9 ε ’ὔ ᾿ Ν “' ΩΝ 9 ’ ’ ὅτι οὐ ῥᾳδίως δύνανται περὶ ὧν ἂν ἐπιχειρήσωσι διαλέγε- 

’ ον 3 ’ Ἁ ’ Ν , σθαι διορισάμενοι πρὸς ἀλλήλους καὶ μαθόντες καὶ διδά- 

ἔμβραχυ περὶ ὅτου ἂν βούληται] ““Ὑοχ 
ἐμβραχύ, αὐϑτὴ νούθυθβ συντόμως ναοὶ 
ἁπλῶς οΧρ]Ἰοδηῦ, θοᾶάθηι ἔθσθ τχαοᾶο, αὰὸ 
Του] 111 ὡς ἔπος εἰπεῖν ογαύϊου τχο- 
ἀοϑύθ γϑβϑύγιπρθηαδθ ᾿ηβουνὶῦ, αἰδὶ ααοᾶ 
1146 ἔδσθ δῃὔῦθ οὐδέν οὔ πάντες ἸΗΪΘΥΥΙ 
Βοϊϑηῦ, ἤοο δηΐθ ὅστις ἄν, ὅστις βούλει, 
ὅπουπερ οὐ ὑδ])ῖα. Υ. Τί. Τι6χ. ν. ἔμ- 
βραχυ Ἰδίαυο Βα ΙΪ. ἱταρυϊγΐβασαθ ὅθ]. 
ΡΙαῦ. δὰ Ὑπθάρθια, Ρ. 88 (Πεϊπᾶ.). 
ΤῊ ὅ50})0]. ἴῃ αυοϑύϊοι ααούε8 δ ᾿6 οὗ 
Οταύπυβ ὑμὰ5: ἔδει παρέχειν ὅ τι τις 
εὔξαιτ᾽ ἔμβραχν, ὮΘΓ6 τοδᾶ, νυ Οομοῦ, 
ἔδει παρασχεῖν. ΤὮ6 86 οὗ 86 ἔοσιηαϊα 
8. τοβϑύγϊοίθα, ἴθ ροοά δαῦμοῦβ, ὅο 6 
ΟΆ505 ποΐρα ὍΥ οϊηά,., ὑμοῦρ Ἰαύθυ 
ΤΙ ΟΥ 5 ἄο ποῦ ΒΟΓΆΡ]6 ὕο 186 1Ὁ Ρ᾽ΘΠΘΟΓΆΙΠΙΥ 
ἴῃ ὑ8 5θη86 οὗἩ ἁπλῶς, συντόμως, ἃ 5 Ῥίοα 
ΟἾτυ5. (Ὁ. 446 ο), ὁ δὲ λόγος οὗτος ἔμ- 
βραχυ ἐσπούδακε ξυναρμόσαι τῷ θεῷ τὸ 
ἄνθρωπεῖον γένος. [1 απυοΐθ 68 ἔγοτα 
Οομοῦ 5 αν. 1Τιοοδῦ., Ῥ. 208, ψ ον ἔμ- 
βραχυ 15 Βονγ ὕο "6 ΕΡΘαΌΘΠΟΪΙΥ αἰτογρα 
ὈΥ οοργιβύβ ᾿ηὔο ἐν βραχεῖ, Ἀ8 1ῃη Ρ]αῦ. 
ΞΥΤΆΡΟΒ. 217 Α, ὥστε ποιητέον εἶναι ἐν 
βραχεῖ ὅ τι κελεύοι Σωκράτης. Οὐοδοῦ 

αἀα5, “ΑΡΡρδσθθιῦ πὰπο ἀπδὴὴ [ΩΡ Β]ΙΟΙΘΣ 
ϑύα!]αστη ἴῃ Ῥ]αύομῖθ ΗΠ ΡΡΙα ΤΊ ΠΟΥ, 
86 Ὁ, ρῖῸὸ ἐρώτα ἔμβραχυ ὅ τι βούλει οχ 
ἀούουϊοσϊυβ τθοθροσιῦ ἐν βραχεῖ. Οὐοροῦ 
7 ΒΌ]Υ οὔβοῦνοθ ὑμὰὺ ἐν βραχεῖ 18. ποῦ 
ΒΥΠΟΠΥΤΩΟΒ ΥΙ ἢ ἔμβραχυ, Ῥαῦ ὨΊΘ8 5 
ΤΑ “Ὀυϊοῆγ ἡ (45 ἴπ δορ!. ἘΠ. 687, 
ἐν βραχεῖ συνθεὶς λέγω). Αδῦ ἴῃ [18 
Τιοχίοομ ΟΟΥΥΘΟΟΪΥ τὙϑιᾶθβ ἔμβραχυ ὌΥ 
ὑθ Ἰωαῦϊῃ “ουμασθ᾽ (ογπ. τὐᾶδ ΤΔ7᾽ 
ἡη1)167). ΤΊ ἔουτα οὗ {86 ψοτα 15 111ὰ5- 
ἰγαὐθα Ὀγ ἔ ἔμπας, ἔμπαν, ἔμπα. 

Β. κᾷτα] κᾷτα διὰ κἄπειτα ποῦ υηΐτο- 
αΌΘΕΌΙΥ ΟΟΟῸΡ ἘΠ ῬαΥΌ]ΟΙΡ1]65, ν ΠΘΓΡΘ τ νΘ 
Βῃου ἃ πᾶν δχρϑοίθα εἶτα πᾶ ἔπειτα. 
ΟΥ {18 πϑᾶρθ Ἡδὶπα. απαοῦύοβ ὕνο ἱἷπ- 
βύθβ 065 ἔτοσὴ ΑΥὙΒθοΟρΘη68: αθῦ. 591, 
ἀλλ᾽ ὁμῶς οὗτος τοιοῦτος ὧν ἅπαντα τὸν 
βίον Κἄτ᾽ ἀνὴρ ἔδοξεν εἶναι: ΝΡ. 629, 
ἀνθ᾽ ὧν λαχὼν Ὑπέρβολος Τῆτες ἱερομνη- 
μονεῖν κἄπειθ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν θεῶν Τὸν 
στέφανον ἀφηρέθη. Αἀα Χροη. Μριῃ. 1. 
1. ὅ, εἰ προαγορεύων ὡς ὑπὸ θεοῦ φαινό- 
μενα κᾷτα ψευδόμενος ἐφαίνετο : ἀπ ὑμ6 
τοῖϊ, ἰὴ ΚΘ. 5 ποῦρ. 



24 ΠΛΆΤΩΝΟΣ [451,0 

’ Ψ Ἔν Ἂς 

ξαντες ἑαυτοὺς οὕτω διαλύεσθαι τὰς σ Ο Ὁ ΤΩΣ: ἀλλ᾽ ἐὰν 

περί του ἀμφισ βητήσωσι καὶ μὴ φῇ ὁ ἕτερος τὸν ἕτερον Ὁ 

ὀρθῶς λέγειν ἢ μὴ σαφῶς, χαλεπαίνουσί τε καὶ κατὰ 

φθόνον οἴονται τὸν ἑαυτῶν λέγειν, φιλονεικοῦντας ἀλλ᾽ οὐ 

ζητοῦντας. τὸ προκείμενον ἐν τῷ λόγῳ. καὶ ἐνιοΐ γε τελευ- 

τῶντες αἴσχιστα ἀπαλλάττονται, λοιδορηθέντες τε καὶ 

εἰπόντες καὶ ἀκούσαντες περὶ σφῶν αὐτῶν τοιαῦτα, οἷα 

καὶ τοὺς παρόντας ἄχθεσθαι ὑπὲρ ΟΣ αὐτῶν, ὅτι τοι- 

ούτων ἀνθρώπων ἠξίωσαν ἀκροαταὶ γενέσθαι. Τοῦ δὴ 

ἕνεκα λέγω ταῦτα; ὅτι νῦν ἐμοὶ δοκεῖς σὺ οὐ πάνυ ἀκό- 
“᾿» [ω] Ψὕ ΄᾿- “Ὁ 

λουθα λέγειν οὐδὲ σύμφωνα οἷς τὸ πρῶτον ἔλεγες περὶ τῆς 
ε Ἂ “ “ν᾿ ὃ λέ , ε Χ , 

ῥητορικῆς. φοβοῦμαι οὖν διελέγχειν σε, μή με ὑπολάβῃς 
“. κ᾿ “ ν᾿ 

οὐ πρὸς τὸ πρᾶγμα φιλονεικοῦντα λέγειν τοῦ καταφανὲς 
3. ΙΝ Ἅ ον “ 

γενέσθαι, ἀλλὰ πρὸς σέ. ἐγὼ οὖν, εἰ μὲν καὶ σὺ εἶ τῶν 
9 , ΤᾺ τ ἤν 7 δὲ Ψ ὃ λον εν δὲ 
ἀνθρώπων | ὧνπερ καὶ ἐγώ, ἡδέως αν σε διερωτῴην' εἰ δὲ 

’ὔ’ ΕΣ 3, 9 δ Ἀ ’ 3 ’ὔ “Ἄὦᾳ ὃ 2 ἃ “Ὁ Ἃ 

μή, ἐῴην ἄν. ἐγὼ δὲ τίνων εἰμί; τῶν ἡδέως μὲν ἂν ἐλεγχ- 
Ψ» 

θέντων, εἴ τι μὴ ἀληθὲς λέγω, ἡδέως δ᾽ ἂν ἐλεγξάντων, εἰ 

τίς τι μὴ ἀληθὲς λέγοι, οὐκ ἀηδέστερον μέντ᾽ ἂν ἐλεγχθέν- 

των ἢ ἐλεγξάντων' μεῖζον γὰρ αὐτὸ ἀγαθὸν ἡγοῦμαι, 

ὅσῳπερ μεῖζον ἀγαθόν ἐστιν αὐτὸν ἀπαλλαγῆναι κακοῦ 
ω , ἌΝ» 5 ὑς ὑδὲ Ν 3 

τοῦ μεγίστου ἢ ἄλλον ἀπαλλάξαι. οὐδὲν γὰρ οἶμαι τοσ- 
κι Ν Ξ 9 θ ὕ Ψ δ Ὧν ν. δ 

οὔτον κακὸν εἶναι ἀνθρώπῳ, ὅσον δόξα ψευδὴς περὶ ὧν 

458 

Ἑ.- οὐ πάνυ ἀκόλουθα] ΟἸγιΏΡ. ὅρα οὐ ἴο Θχρὶαΐθ 1,γϑὶθ 204 π, οὐ γὰρ 
ἦθος θεῖον τοῦ Σωκράτους" οὐκ εἶπε γὰρ 
ὅτι ἀνακόλουθα ἢ ψευδῆ λέγει», ἀλλ᾽ οὐ 
πάνυ ἀκόλουθα, τῷ μετρίῳ κολάζων τὸ 
δριμὺ τῆς ἐγκλήσεως. 'ὨΪθ5 86 οὗ οὐ 
πάνυ ἃ85 ἃ αυΔ|1ῆ6α ποραῦῖνο 15 Θουησήοῃ, 1ἢ 
ποῦ ἀῃΐγο 88), ἴῃ ὕμ6 Αὐὐϊοϊσύβ οὐ ὑμθ ἘπῺ- 
Ῥῖχ6, ἃ5 ἴῃ Ἰωμποίδη δοοογαϊηρ ὑο Οοδοῦ (ν. 
11. Ὁ. 222), ῇῆο αὖ {16 βαιθ ὑϊτηθ ἀθῃ 168 
ὑπαῦ 0118 βΒθη8θ νγὰβ Κῆοννῃ ὕο ὕΠ6 Αὐὐϊο8 
ὑπϑυλβοῖνθθ. Μν. ορθρ, ἴῃ ἃ οδγθία ]]Υ- 
τυϊύσοη απ οαηα]α ὐχοῦνβαΒ ὕο ἢΪ8 ΤΊΔἢ8- 
Ἰαύϊοῃ οἵ ὑμ15 ἀἸδίορτιθ, ΒΟ ΘΟ 5]. γηδ]- 
ὑδῖη8β ὕΠ6 “ἴθ ΘΧΌΥΘΘΒΘα, Ὀγ ΟἸνυηρίο- 
ἄοταβ, Δα 1 οὔβογνο ὑμαῦ ὑδμο Ἰαΐ Μυ. 
ΒΙΑ 461], ἰῃ ὑμ6 ““ ιροβδῦ οἵἩ Ταϊογηβ,᾽ αὖ- 
ὑδοῃθα ἴο 15 δαϊύϊοῃ οἵ ὅθ Αροϊορυ, ποιὰ 
{16 βΒ81ὴ6 Ορ᾿πΐοη. ΟἹ ὅπ οὔποὺ μδηα, 566 
Δ Ο ρ ατθοὶς Δα ΠΟΥ 168, ὑ1ι6 ΒΟΒοΙ]ϊαϑῦ 
ου Ῥμαρᾶο 57 ἃ (οὐδεὶς πάνυ τι ἐπι- 
χωριάζει .. .)}, Ὑῃῆο νυῖδοβ. ἀντὶ τοῦ οὐ- 
δαμῶς᾽" ἐστὶ γὰρ τὸ ἑξῆς οὕτως" πάνυ 
οὐδεὶς ἐπιχωριάζει. Τῦ 56θγη5 «50 αΠἢ- 

πάνυ τι αὐτοῦ τοὔνομα λέγουσιν, ἀλλ᾽ 
ἔτι πατρόθεν ἐπονομάζεται---χορρῦ 85 Δ 
ἀηαυΔ]ΣΠ6 ἃ ποραύϊοη. ΤΊ} Βᾶ1η6 ΤΘΙΩΒΥῚς 
ἈΡΡΙ1Ο5 ἴο Τμορῃ. ἷν. 704 ο, γείτων δὲ 
αὐτῆς πόλις ἄρ᾽ ἔσται τις πλήσιον; Κ. Οὐ 
πάνυ" διὸ καὶ κατοικίζεται, ἴο Ατὐἱδίοῦ. 
Ε{}. ΝΟ χ . ὅ. 4, χαίροντες ὁτῳοῦν σφόδρα 
οὐ πάνυ δρῶμεν ἕτερον, ἴο ΜρΗΒΙ ΘΓ, 
ἔνα. 198, οὐ πάνν ἘἙἘϊωθ᾽ ἀληθὲς οὐδὲ 
ἐν γύνη λέγειν---ἀπᾷ, 885 Μγσ. Οὐρθ 56θ:η5 
ἴο δαἀμμϊύ, ο οὐδὲν πάνν ὙΥΝΠΘΙΘΒΟΟΥΘΥ ᾽ὖῦ 
Οὐσαχθ. [Ι͂ἢ Ῥ]αῦ. Βθρ. 849 ῬὉ, ἑαυτὴν 
δὲ μήτε πάνυ τιμῶντα μήτε ἀτιμάζοντα 
--- νῷ Βῃου]ὰ ρϑυμαρβ δἄορὺ ὕὉπ6 νᾶτϊαηῦ 
οὗ Οοἄ. Ὁ αμὰ ἔννο οὔμϑιβ, μήτε πάντη 
ἀτιμάζοντα. Τῇ πάνυ Ὀδ6 τοξεϊποα, π6 
ῬάβθαρῸ τ Κ65. ὉΠΘΟΌΙΝΟΟΔΠΥ ἴῃ ἔν ΟΣ 
ΟΥ̓ Μζυ. Οορϑ᾽β νίϑινν, ἃ νν8 5881} ἤᾶνϑ ὕο 
Δα νηϊῦ ὑμαῦ Ὁὴ6 βαϊηθ ποραύινο 18. ΒΟΙη6- 
[ἰτη65 υϑοᾶ ἴῃ ὑπθ ααλ] Π6α, πα βοχηθ- 
Ὀλπηθ5. ἴῃ ὅπ ἀπαπδ} ῆθα βθῆβθ ὈΥ 6. 
ΒΆΥΩΘ Δα ΠΟ 8. 



“ποι ΤῊ ΤΟΡΙΊΑΣ. οὔ 

9 Ἅ ’ ᾽ν ΕΠ ΑΥ ΑΝ ς ’ » 5 Ν δ δ 
τυγχάνει νῦν ἡμῖν. ὃ λόγος ὦν. εἰ μὲν οὖν καὶ σὺ φὴς 

τοιοῦτος εἶναι, διαλεγώμεθα: εἰ δὲ καὶ δοκεῖ χρῆναι ἐᾶν, 
ΕΟ » ’ ᾿ ἠ Ἁ ὕ ἐῶμεν ἤδη χαίρειν καὶ διαλύωμεν τὸν λόγον. 
ΤΟΡ. ᾿Αλλὰ φημὶ μὲν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, καὶ αὐτὸς 

τοιοῦτος εἶναι οἷον σὺ ὑφηγεῖ: ἴσως μέντοι χρὴν ἐννοεῖν 
καὶ τὸ τῶν παρόντων. πάλαι γάρ τοι, πρὶν καὶ ὑμᾶς 
Ε - ΡΝ . ᾿ . 9 ΄ὕ ΑὐπΠτὰν 
ἐλθεῖν, ἐγὼ τοῖς παροῦσι πολλὰ ἐπεδειξάμην, καὶ νῦν ἴσως 

πόῤῥω ἀποτενοῦμεν, ἢν διαλεγώεθα. σκοπεῖν οὖν χρὴ 
καὶ τὸ τούτων, μή τινας αὐτῶν κατέχωμεν βουλομένους τι 
καὶ ἄλλο πράττειν. 

ΧΙ]. ΧΑῚ. Τοῦ μὲν θορύβου, ὦ Τοργία τε καὶ 
Σώκρατες, αὐτοὶ ἀκούετε τούτων τῶν ἀνδρῶν, βουλο- 

. ’ὔ 9 ᾽ὔ 39 ἤ 3 Ν 3 ρον Ν 9 “ Ἂ 

μένων ἀκούειν ἐάν τι λέγητε' ἐμοὶ δ᾽ οὖν καὶ αὐτῷ μὴ 
γένοιτο τοσαύτη ἀσχολία, ὥστε τοιούτων λόγων καὶ οὕτω 

’ 

λεγομένων ἀφεμένῳ προὐργιαίτερόν τι γενέσθαι ἄλλο πράτ- 
τειν. 

Ῥ ΚΑΛ. Νὴ τοὺς θεούς, ὦ Χαιρεφῶν. καὶ μὲν δὴ καὶ 
9 ΑἉ ΄᾿ 3» ’ ’ 3 “0.9 3 ’ 

αὐτὸς πολλοῖς ἤδη λόγοις παραγενόμενος οὐκ οἷδ᾽ εἰ πώ- 
ποτε ἥσθην οὕτως ὥσπερ νυνί, ὥστ᾽ ἔμοιγε, κἂν τὴν ἡμέ- 
ραν ὅλην ἐθέλητε διαλέγεσθαι, χαριεῖσθε. 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μήν, ὦ Καλλίκλεις, τό γ᾽ ἐμὸν οὐδὲν κω- 
λύει, εἴπερ ἐθέλει Τοργίας. 

Ν Ἁ 5 

ΤΟΡ. Αἰσχρὸν δὴ τὸ λοιπόν, ὦ Σώκρατες, γίγνεται 
ΜΠ Ν 52 2 ΟΡ Ὰ 9 ’ 3 " Ψ Ἄ ἐμέ γε μὴ ἐθέλειν, αὐτὸν ἐπαγγειλάμενον ἐρωτᾶν ὁ τί τις 

Β βούλεται. ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ τουτοισί, διαλέγον τε καὶ ἐρώτα ὅ 
τι βούλει. 

Ὗ Ὧν ὰ “- 
ΣΩ. ἴάκονε δή, ὦ Τοργία, ἃ θαυμάζω ἐν τοῖς λεγο- 

Ν φ᾿ » φ ω 
μένοις ὑπὸ σοῦ' ἴσως γάρ τοι σοῦ ὀρθῶς λέγοντος ἐγὼ 

5 9 “ ε ’ ε Ν ἈΝ ἴω -Ὄ 9 

οὐκ ὀρθῶς ὑπολαμβάνω. ῥητορικὸν φὴς ποιεῖν οἷός τ 

εἶναι, ἐάν τις βούληται παρὰ σοῦ μανθάνειν ; 
ΤΟΡ. Ναί. 

458. ο. ἐμοὶ δ᾽ οὖν] γοῦν ΟἸγρ., ἀπᾷ Ὁ. Αἰσχρὸν δὴ----βούλεται] “ ΑΥ̓ΘΓ Τὴν 
ἴο᾽ τοσαύτη, τοιαύτη. “Απμὰ [Ὁ Τὴγ70 γο]αμύανΥ ΟΠ Δ]]Θαρο ἴο 411 αποϑύϊοιιθυβ ἴ 
οὐνῆ ρατύ, αοα ἔογθια ὑπαῦ τὴῦ Ὠδημαθ οαπποῦ [ὉΣ νΘΥῪ 5]δ 118 ΤΥ 886 ΠΘ ΠΟΘ Ὀσ ἢ.ἢ 
ΒῃΟΙΪ]α ον Ὀ86 50 [Ἀ}1, ὑὉπαῦ 1 γηυβῦ αὐτόν ΞΞ “αἰΐτο. Αἰον ἐθέλειν ξογτ θυ ν 
ΔΡδηάοι ἃ ἀἰδβοιβϑίοη 50 1 ου ϑβυϊηρ' ἃπἃ βίοοα καὶ ταῦτα, ποιν οἴηϊθ θα ὈΥ ὑπ 
80 801Υ οοπαποίαα, ἴῃ νου οὗὨ Δ ν οὔμον δαά. ἴῃ σοπ νυν τυ {16 Βοά]. ἀμ 
ΘΙΡΙουνθαῦ Ὠονγονοῦ ῥγυοβύδ]ο.᾽ ΒΟΙῚ6 οὔμον ΜΙ 55. 



26 ΠΛΆΤΩΝΟΣ [468, Β 

9 ῪΝΝ Ν ,  Ά ἐϑὺυ ν Ε ΜΝ Ἁ “᾿ ΣΏ. Οὐκοῦν περὶ πάντων ὥστ᾽ ἐν ὄχλῳ πιθανὸν εἶναι, 
οὐ διδάσκοντα ἀλλὰ πείθοντα; 

[ ΤΌΡ. Πάνυ μὲν οὖν. 
» ͵ ἴω τ Ν Ἃ μ»,:Ἑ »“. “ὦ 

ΣΏ. Ελεγές τοι νῦν δὴ ὅτι καὶ περὶ τοῦ ὑγιεινοῦ τοῦ 
ἰατροῦ πιθανώτερος ἔσται ὁ ῥήτωρ. 

ΓΤΟΡ. Καὶ γὰρ ἔλεγον, ἔν γε ὄχλῳ. 
9 ἴω Ν 3 » ῬΝ- Ἂ 3 9 Ὁ Ἁ 3 ’ ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ ἐν ὄχλῳ τοῦτό ἐστιν, ἐν τοῖς μὴ εἰδό- 

σιν; οὐ γὰρ δήπου ἔν γε τοῖς εἰδόσι τοῦ ἰατροῦ πιθανώ- 

459 

τερος ἔσται. 
ΤΌΡ. ᾿Αληθῆ λέγεις. 

3 ΄ » “Ν᾿ 59 φ᾽ ’ » “ 

ΣΏ. Οὐκοῦν εἴπερ τοῦ ἰατροῦ πιθανώτερος ἔσται, τοῦ 

εἰδότος πιθανώτερος γίγνεται ; 

ΤΟΡ. Πάνυ γε. 
3 3 ’ » ἐς Ψ,' 

ΣΏ. οὐὺκ ἰατρός γε ὠν' ἡ γὰρ; 

ΤΟΡ. Ναί. Β 

ΣΏ. ὋὉ δὲ μὴ ἰατρός γε δήπου ἀνεπιστήμων ὧν ὃ 
ἰατρὸς ἐπιστήμων. 

ΤΌΡ. δῆλον ὅτι. 
ΣΩ. ὍὋ οὐκ εἰδὼς ἄρα τοῦ εἰδότος ἐν οὐκ εἰδόσι πι- 

θανώτερος ἔσται, ὅταν ὁ ῥήτωρ τοῦ ἰατροῦ πυθανώτερος 
“ φ, ΝΟ νΝ ἢ. τοῦτο συμβαΐνει ἢ ἀλλο τι; 

ΤΌΡ. Τοῦτο ἐνταῦθά γε συμβαΐνει. 
ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ περὶ τὰς ἄλλας ἁπάσας τέχνας ὧσ- 

αύτως ἔχει ὃ ῥήτωρ καὶ ἡ ῥητορική ; αὐτὰ μὲν τὰ πραγ- 
95ῸΝ κι “ιν 50. 29 Ψ τὸ ; 

ματα οὐδὲν δεῖ αὐτὴν εἰδέναι ὅπως ἔχει, μηχανὴν δέ τινα Ο 
΄ι ε , ν ᾽ μᾶς 3 3 Ξ “Ὁ 

πειθοῦς εὑρηκέναι, ὥστε φαίνεσθαι τοῖς οὐκ εἰδόσι μᾶλ- 
λον εἰδέναι τῶν εἰδότων. 

ΧΙΥ. ΤῸΡ. Οὐκοῦν πολλὴ ῥᾳστώνη, ὦ Σώκρατες, 
[4 Ἁ Υ͂ ν᾿ Ἂν ὔ 3 Ν ’, ’ 

γίγνεται, μὴ μαθόντα τὰς ἄλλας τέχνας, ἀλλὰ μίαν ταύ- 
την, μηδὲν ἐλαττοῦσθαι τῶν δημιουργῶν ; 

ΣΩ. Εἰ μὲν ἐλαττοῦται ἢ μὴ ἐλαττοῦται ὁ ῥήτωρ 

459. 8. αὐτὰ μὲν τὰ πράγματα] ΤΊ) 5 
γγὰἃ5 ΟἸδΟλΠΟΟ]γ γηαϊηὐαιπμθα Ὁ. ΤΊΒιαβ, 86- 

. ρογαϊηρ ἴο Ῥμαραᾶν. 272 Ὁ, ὅτι οὐδὲν 
ἀληθείας μετέχειν δέοι... τὸν μέλλοντα 
ἱκανῶς ῥητορικὸν εἶναι. ῬΥΘΒΘΠΌΟΪΥ ἴῃ Ὁ. 
460, ἀοΥρίαβθ βθοῖὴβ αϊβροβθα ἴο αυδὶν 
ὑμῖ5 Ὀτοαα βὑαξουηοηῦ οἵ 15 γηδϑίθυ, ἨΠΕΠερ 

αἰβοῖρ]θ ῬοΪὰβ 15. 1655 βου ρα] ΟυΒ, ἃ5. 8 
Β84]] ἢπα Ὀοϊονν, 46] 8. 

Ο. Οὐκοῦν πολλὴ ῥᾳστώνη) “ Απᾷ ἰ5 τ 
ποῦ ἃ ρυϑδῦ οοιηξογῦ, βου. ὕο Πα γου 861 
ΓΆΠΥ ἃ υδῦο ἴῸγ 8 ῬΥΟΓΌΒΒΟΥΒ. ΟΥ̓ 8} 
ΟὔΘΥ τύ, νγιυπουῦ Πανληρ᾽ δα ὑπ6 σοῦ] 
οἵ Ἰραυηϊηρ᾽ ΔῊ Ὀαὺ 0}}18 οη6 ἢ’ 



τῶν ἄλλων διὰ τὸ. οὕτως ἔχειν, αὐτίκα ἐπισκεψόμεθα, ἐάν 
ΓΙ δἰ. ἣν ᾽ ἰοὺ “ Ἅ ’ ’ ’ 

τι ἡμῖν πρὸς λόγου ἢ" νῦν δὲ τόδε πρότερον σκεψώμεθα, 
Ὁ ἄρα τυγχάνει περὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον καὶ τὸ αἰσχρὸν 

καὶ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν καὶ κακὸν οὕτως ἔχων ὁ ῥητο- 
᾿ ε ἈΠ κ ὅσ Ὁ ΝΝ Ν Ν . Κ᾿ “᾿ εν 

ρικὸς ὡς περὶ τὸ ὑγιεινὸν καὶ περὶ τὰ ἄλλα ὧν αἱ αλλαι 
’, 9 Ν Ἁ 39 9 ’ ᾿ν Δ) Ν “ἡ ’ 7 9 «Ὁ 

τέχναι, αὐτὰ μὲν οὐκ εἰδώς, τί ἀγαθὸν ἢ τί κακόν ἐστιν ἢ 
’ Ἁ «Ἁ ’ 9 δ ΕΝ ᾽ «ἉἋ » Ἃ Ἁ ἈΝ 

τί καλὸν ἢ τί αἰσχρὸν ἢ δίκαιον ἢ ἄδικον, πειθὼ δὲ περὶ 

αὐτῶν μεμηχανημένος, ὥστε δοκεῖν εἰδέναι οὐκ εἰδὼς ἐν 
3 ἰδό αλλ ἴω ἰδό ΜΞ 9 ’ ἰδέ ὶ δεῖ 

οὐκ εἰδόσι μᾶλλον τοῦ εἰδότος ; ἢ ἀνάγκη εἰδέναι, καὶ δεῖ 

Ἑ προεπιστάμενον ταῦτα ἀφικέσθαι παρὰ σὲ τὸν μελλοντα 

μαθήσεσθαι τὴν ῥητορικήν ; εἰ δὲ μή, σὺ ὁ τῆς ῥητορικῆς 
ὃ ὃ , Ἴ ’ Ἁ 3 ΝΥ ’ὔ Ὶ 9 ’ 

δάσκαλος τούτων μὲν οὐδὲν διδάξεις τὸν ἀφικνούμενον--- 
οὐ γὰρ σὸν ἔργον,---ποιήσεις δ᾽ ἐν τοῖς πολλοῖς δοκεῖν 

3 ’ 9 Ἀ Ν [ω 9 9 ’ὔ Ν᾿ ῪὋᾳΝὦ2 39 Ν 

εἰδέναι αὐτὸν τὰ τοιαῦτα οὐκ εἰδότα καὶ δοκεῖν ἀγαθὸν 
ὰ 9 3» ͵᾿ Ἃ ’ 3 “ἢ 3» ΝΣ , 
εἶναι οὐκ οντα; ἢ τὸ παράπαν οὐχ οἷός τε ἔσει διδάξαι 

αὐτὸν τὴν ῥητορικήν, ἐὰν μὴ προειδῇ περὶ τούτων τὴν 

460 ἀλήθειαν ; ἢ πῶς τὰ τοιαῦτα ἔχει, ὦ Τοργία ; | καὶ πρὸς 
Ψ» διὸ “. 

᾿ Διός, ὥσπερ ἄρτι εἶπες, ἀποκαλύψας τῆς ῥητορικῆς εἰπὲ 
τίς ποθ᾽ ἡ δύναμίς ἐστιν. 

3 98'.ν.  “΄΄κ" ἃ εν 3 , 4Ἀ ’ὔ ἐν 

; ΓΟΡ. ᾿ Αλλ΄ ἐγὼ πεν οὐμος ὦ Σώκρατες, ἐὰν τύχῃ μὴ 
’’ ΄ῪΚ΄Ὺὸ ΄ΚᾺ 

εἰδώς, καὶ ταῦτα παρ᾽ ἐμοῦ μαθήσεται. 
ΣΩ. Ἔχε δή: καλῶς γὰρ λέγεις. ἐάνπερ ῥητορικὸν 

πρὸς λόγου] Ο. Ε΄, Ἡδυτη. ῬΓΌΡΟΒΘΒ 
πρὸς λόγον, ἡ ὑμθ στουμά ὑμαῦ πρὸς 
λόγου 15 ἴουμπα πον ΉΘΓΘ 6186. ῬΏὨ1]160. 88 
Ο, εἂν πρὸς λόγον τι ἧ-. 80 πρὸς ἔπος, 
1014, 189. Βαῦ πρὸς λόγου 5 βαρρογίοα 
ὈΥ πρὸς τρόπου, Ῥμαράγν. 252 Ὁ, 8πᾶ 
ΤΉΘΟΡὮγ. ΟἸμαγ. χχχ., ὕο ψ 1ο ὕη6 δῃὺϊ- 
ὑμπούοῃ 18 ἀπὸ τρόπου. ΟὐΟΙΩΡ. οὐκ ἀπὸ 
σκοποῦ εἴρηκεν, Τποαοῦ. 179 Ο. ΟἸγ ΠΡ. 
βἶνοβ πρὸ λόγου, Μ᾿ ὨϊοὮ, 1 ποῦ ἃ ΘΟΡΥ Β0᾽ 5 
ΘΙΤΟΥ͂, 85 6 ἈΠΔΙΟΡῪ οὗ πρὸ ὁδοῦ πὰ 
προὔργου ἴῃ 1ζ5 ἔἌνουΣ. ΤΥ, “ΤΡ ῚΌ Βμου] 
ΦΌΒΟΥ ΟὟΤ Ῥγροβο; “1 τ Ὀ6 ἴῃ {}16 
ἱηξογοβϑὺ οὗ οὐχ ἀἰβουββίοι ἴο 0 850. ΑΘΓ 
τυγχάνει ἴῃ ὕΠ6 ποχῦ 11π6 ΟἸΥΙΏΡ. ᾿ΠΒον 8 
και. ᾽ 

460. ὥσπερ ἄρτι εἶπες, ἀποκαλύψας] 
Αὐονϑ, 455 ὕ, ἀλλ᾽ ἐγώ σοι πειράσομαι, 
ὦ Ἰώκρατες, σαφῶς ἀποκαλύψαι τὴν 
τῆς ῥητορικῆς δύναμιν. 

᾿Αλλ᾽ ἐγὼ μὲν---μαθήσεται ῬΟΥΠΔΡ5 
ὑπο οἱουᾶ οὗἨ αυοὐύαὐίοηβ οοἰϊροίθα ὈΥ 
ϑύμ!!θ. γᾶν 6 Ββυϊιοιθηῦ ἴο φγούθοῦ 

{18 γϑδαϊηρ οὗ ὑβοὸ Μ55. ἀραϊηϑὺ 506- 
ῬΏθα, 80 Ἰύθτβ μαθήσεται ἰηἴο μαθή- 
σεσθαι. 1 οομἤδ55 ὑμαῦ ὕπ ροβιὑϊομ οὗ 
ἐγὼ μὲν οἶμαι ἴῃ ὕΠ8 5Θῃηξθῃμ 8 β6θη8 ἴο 
1ὴ6 ὅο αἰβυϊη ρα Βἢ 1Ὁ ἔγοτλ ΘΆ565 ἴῃ ΘΟ Ὴ 
οἶμαι δέ, δοκῶ δέ, δοκῶ μέν, δοκεῖ δέ μοι, 
δηὰ ὑμθ 16 ἃγθ γ]δοθᾶ ἴῃ Ῥδγθηῦῃεβί. 
Ἡδὶπα. γϑαᾶὰβ μαθήσεσθαι νι ύθρἢ. 
Θύα 1.5. ἀρραϊηθηῦ, “ αἀποᾶ ᾿ηαϊοαύϊνιιϑ 
ἸοηρΘ δοοοιηχηοάαῦϊου. οϑὺ Βορῃϊβῦδθ Θ0}- 
Παάθηδίαθ ααϑιὴ οΥγαῦο ΔΙ ηἀ46. βαθροηβα,᾽} 
15. Θμανυδοδουϑῦϊο. 
Ἔχε δή] ΤΠ ῬΏγαβθ οσοαβ ἀραῖῃ 

490 8, ἔχε δὴ αὐτοῦ, ον]άθη]γ ἷπ 0Π6 
ΒΘ188 οὗ ἐπίσχες, “ ΠΟΙα,᾽ ἃ τηϑδῃϊηρ' μον - 
ΘνοΥ νϊοῖς τὖ νν1}}} ποῦ αἰννανβ Ὀθαγ. ΤΠ6 
ΘΥΔΥΩΤΩΔΙΙΔΏΒ ΘΧΡΙ]αῖτι τ ὈΥ πρόσεχε, ἄγε 
δή, ὅρα δή, ἀῃηα ὕπο 16: Ὀαῦ ὑμ6 ρῬᾶγα]]6] 
Ῥαββᾶρθ ἴῃ 8. ἀἰδίοραθ }πβῦ1 865 Ἡοὶμα.᾿ 5 
γΘΙΒΙΟη, “5 5ϊβύθ,᾽ νι} νοὶ 504 }10. 
Οὐδ 6]8. ΟὈμηραῦο Ῥχγούαρ. 349 Ῥ, διὰ 
Ἡοὶμα.᾽ 5. πούΐβ. ΤΤΠ6 δὐρυσηθηῦ Ὁ] ἢ 
ΠΟΙ 5 186. ἴο οὐχ πούϊοηϑ βου] βύϊοαὶ 
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᾿ς ,’ ὙΡ Ὁ. ’ ϑἣΝ ὃ ̓ ὔ ἍΝ δί Ἁ Ἁ 

συ τινα τοιησῆς, αΨΑΎΚΉΊ αὐυτον ειόέεναιν Τὰ καιὰα και Τα 

Ὁ Ν Ψ' Ἷ Σ Ἀ “ 

ἄδικα ἤτοι πότερόν γε ἢ ὕστερον μαθόντα παρὰ σοῦ. 

ΓΟΡ. 

ΣΏ. 
Πάνυ γε. 

Ναί. 

ΤΟΡ. Ναί. 

ἘΝ ἊΝ Ν δε 
Τί οὖν; ὁ τὰ τεκτονικὰ μεμαθηκὼς τεκτονικός, 

“ μεν ἊΝ ἊΝ ’ὔ 

Οὐκοῦν καὶ ὁ τὰ μουσικὰ μουσικός ; 

Ν ον νά Ν 

ΣΩΏ. Καὶ ὃ τὰ ἰατρικὰ ἰατρικός ; καὶ τἄλλα οὕτω κατὰ 

τὸν αὐτὸν λόγον, ὁ μεμαθηκὼς ἕκαστα τοιοῦτός ἐστιν οἷον 
ς ’ 

ἡ ἐπιστήμη ἕκαστον ἀπεργάζεται ; 
ΤΟΡ. Πανὺ γε. 

»-Ἔε͵ Ὺὰ ’ὔ ΑἉ Ἁ ’ὔ’ 

ΣΏ. Οὐκοῦν κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ ὁ τὰ δίκαια 

μεμαθηκὼς δίκαιος ; 
ΤΟΡ. Πάντως δήπου. 
ΣΩ. 
ΤΟΡ Ναί. 

Ὃ δὲ δίκαιος δίκαιά που πράττει. 

3 “ τς Ν ε Ν ’ 3 ΙΝ 
ΣΩ. Οὐκοῦν ἀνάγκη τὸν [ῥητορικὸν δίκαιον εἶναι, τὸν 

δὲ] δίκαιον βούλεσθαι “ ἀεὶ ἢ δίκαια πράττειν ; 

Θηοαρ. Νοὺῦ 80, μονονοὺ, ἔοτα ὑμ6 
Βοοναῦϊο ροϊηῦ οἵἨ ἁὠωνίονν, δοοογαϊηρ ἴο 
ὙΥΙΟἢ. ΘΥΘΙΥ νἱσῦαθ 18. ἃ Ογγὴ ΟὗὁἨ πον - 
Ἰοῦρϑ, δ! θυ ΟσῪ νἱοθ ὕπο τοϑαὶϊῦ οὗ Ἰρῃο- 
ΥΆΏ06, ΟὐμΡ. Χρϑη. Μϑι. 111. 9. 4, ὅ. 
Τὺ ΥὩΔΥ͂ 566πὶ ὑπαῦ ΟοΥρίαβ γαϊρηῦ Πᾶνθ 
ανηθα ὕΠ6 8 0165 ἀροῖ ὅοου. ὈΥ 5. ΠΡΙΥ͂ 
Βα Ὀϑύϊυα ιηρ' ἄδικος ἴοΥ' δίκαιος ἴῃ ὑπ0 ργ6- 
τ 1556, ἃ5 Ἰηἀθοα ΟἸγΙΏΡ. ΤΟΙ 5 (Ὁ. 49), 
ἰστέον δὲ ὅτι δυνατὸν καὶ ἐϊς τοῦ ἐναντίου 
συμπερᾶναι καὶ εἰπεῖν: Ὃ ῥήτωρ ἐπιστή- 
μων τοῦ ἀδίκον: ὃ ἐπιστήμων τοῦ ἀδίκου 
ἄδικα βούλεται: ὁ ἄδικα βουλόμενος ἄδικα 
διαπράττεται" ὁ διαπραττόμενος ἄδικα οὐκ 
ἔστι ποτὲ δίκαιος ὁ ἄρα ῥήτωρ οὐδέποτε 
δίκαιός ἐστιν. ᾿Αλλὰ φαμέν, π6. Δαἀῆϑ, 
ὅτι δύναται ὁ ῥήτωρ εἰδέναι τὸ δίκαιον 
οὐχ ἵνα χρήσηται ἀλλ᾽ ἵνα φύγῃ αὐτὸ καὶ 
μὴ ἀγνοῶν περιπέσῃ. ΤΠ6 οδ]θούϊομι Πονν- 
ΟΥ̓́ΘΙ 15. ΤᾺ] ΔοΙοι5, ΤΌΣ, Δοσογαϊηρ' ὕο {116 
ἀοούτιηο οὗἁὨ ϑοου., ὕπ6 ἄδικος 15 ποῦ ὁ τὰ 
ἄδικα εἰδώς, Ὀὰὺ ὅ τὰ δίκαια, ἀπᾶ (85 ἃ 
ΘΟΏΒΘαΆΘΠ00) τὰ ἄδεκα μὴ εἰδώς. 

ο. Οὐκοῦν ἀνάγκη) υϊποϊϊαῃ δαᾶνουϑ 
ἴο ὑπ]5 Ῥαβθαρθ ἴῃ ΤΘΥΤ5. ὙΠΟ. Ῥύονθ 
ὑμπεῦ Π6 γοδᾶ 1Ὁ ὩΘΑΥΪΥ ἃ5 Ὁ ΠΟΥ βύϑῃηαβ, 
Ῥαῦ ἴῃ ἃ αἰἤἴθγοηῦ ροβιῦϊοη, αὖ ὑπ δῃηᾶ, 
ἩΔΙΉΘ]Υ, οὗἨ ὑπ ἀὐρατηθηῦ, αἴδον φαίνεταί 

γε. ““Πιβραύαὐίο 114 σομέγα αοὐρίατμι ἑέα 
οἰαικαϊέι : οὐκοῦν ἀνάγκη τὸν ῥητορικὸν 
δίκαιον εἶναι, τὸν δὲ δίκαιον βούλεσθαι 

, δίκαια πράττειν ̓ (Ἰη86. 11. 15. 27). Ἐτοτα 
ὑΠ15 1ὖ 15 Ῥγοῦύνυ ονϊάθαῦ ὑπαῦ ὑπ6 ἰδχῦ 
Πα Ὅδθοῃ ἀϊδυατ θα Ὀοίοστο ἷβ. ἴτηθρ, δθᾶ 
Ὅμ6 βθαθθῆοθ οἵ π6 τϑαβοηΐηρ ἰηΐθυ- 
ταρίοᾶᾷ. Τη6 ταθηύϊοι οὗ ῥητορικός ἴῃ ὕΠ6 
Βοηύθηθθ ἃ8 ἰὖ βύδιμαθ ἴῃ ΟἿἹ ΟΟΡῚΘΒ. 15 
ΟἸΘΑΥΥ ῬΥθπγαῦαγθ, δὲς ὕσυη σουαϊηρ αἰῦοΥ 
ὕλι6 δίκαιος ὮδΔ5 ὈΘΘῃ ἀἰϊδροβϑᾶ οἵ. Απούῦπου 
Τλα]ῦ 15, ὑμαῦ ὕΠ6 Ῥγοροβιθίοηῃ οὐδέποτε 
βουλήσεται ὃ δίκαιος ἀδικεῖν 15. γηογα ὑπ Ὲ 
Π8 ῬΡΘΙη55, ὃἃ8. 1ὺ βύδηθ, ἢ Βαρρογῦ. 
ΤῈ να ἰηβουῦ ἀεί, νυ] ο ἢ. ΤΥ ΘΆΒΙ]Υ ἤᾶνθ 
Ὀθθὴ ἈΡβουθοα ὈΥ μὸ Ἰαϑῦ 530114 016 οὗ 
βούλεσθαι, ὕπ8 τοαβοηϊηρ' ὈΘΟΟΙΏ 68 60η86- 
ααθῃύ, 88, ὈΥ ΘΧΡΘΙΠπρ’ 0}16 οἰααβο 1 πᾶγθ 
Ῥυδοϊζοίθα, 10 15 πγαθθ τθραϊαν ἴῃ 15 ΤΌΤ. 
“ΤΡ. πδῦ τδὴ ῬΘΙΟΥΤΩ5. αϑὺ δου 0η8, 
ἄοο5 μ ποῦ’ “Π848 ἀοο58. “1ὰ ᾳοῦ Π6 
αὐὐδίς ἴο ἄο χ8ῦ αοὐϊοηβ αζιυαν8. “ΑΡ- 
ῬαχθηΟ]γ. “1 50, 86 7.80 δὴ ψ}}}] 
ὭΘΥΘΙ ΨΝ}}} ὅο δοῦ απ͵αϑοϊν. “ Τπαῦ [0]- 
Ἰοννβ οἵ προρββιύγ." “Βαῦ ἔϊογα ῃ8 Ῥγ8- 
ὨΛΙΒ8605 ὖ ΦΌ]]ον 5. οὗ προθϑϑιῦυ ὑμαῦ ὑΠ6 
τη θὕου 041] τηδῃ 15 }πδῦ (50. ὅτι τὰ δίκαια 
μεμάθηκεν, ΒᾺΡ. Α ἀμ 8). “Ὑ8. 

σ 

ὌΠ 
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ΤῸΡ. Φαίνεταΐ γε. 
ΣΩ. Οὐδέποτε ἄρα βουλήσεται ὅ γε δίκαιος ἀδικεῖν. 
ΓΟΡ. ᾿Ανάγκη. 
ΣΩ. Τὸν δὲ ῥητορικὸν ἀνάγκη ἐκ τοῦ λόγου δίκαιον 

εἶναι. 
ΤΟΌΡ. Ναί. 

ΣΩ. Οὐδέποτε ἄρα βουλήσεται ὃ ῥητορικὸς ἀδικεῖν. 
ΤΟΡ. Οὐ φαίνεταί γε. 
ΧΥ. ΣΏ. Μέμνησαι οὖν λέγων ὀλί “ 5 : Α μνὴη γων ὀλίγῳ πρότερον ὅτι 

»ῺΝὉ ΄ῸὉ--ἢ »ῪΝ»Ἥ »Ὸ-ς 

Ὁ οὐ δεῖ τοῖς παιδοτρίβαις ἐγκαλεῖν οὐδ᾽ ἐκβάλλειν ἐκ τῶν 
Ἁ ε ’ὔ’ ῪΝᾺ ΄ςὩο ΄ΚωὭῃ 

πόλεων, ἐὰν ὃ πύκτης τῇ πυκτικῇ χρῆταΐ τε καὶ ἀδικῇ ; 
Ἁ ν Ν., ΄ιᾧ ΄“ 

ὡσαύτως δὲ οὕτω καὶ ἐὰν ὁ ῥήτωρ τῇ ῥητορικῇ ἀδίκως 
“ Ν »" ὃ ὃ ’ὔ 9 λ ω δὲ 9 λ ᾽ὔὕ 9 ΄΄ 

χρῆται, μὴ τῷ ὃι ἄξαντι ἐγκαλεῖν μηδὲ ἐξελαύνειν ἐκ τῆς 
“Χ Ἰλλὰ ἴω Ἰὸὃ ΄Ν-Ν Ἁ Ρ] 9 θῶ ’ φ΄εῪὸ 

πόλεως, ἀλλὰ τῷ ἀδικοῦντι καὶ οὐκ ὀρθῶς χρωμένῳ τῇ 

ῥητορικῇ; ἐῤῥήθη ταῦτα ἣ οὐ; 

ΤΌΡ. ᾿Ἐῤῥήθη. 
ΣΩ. Νῦν δέ γε ὁ αὐτὸς οὗτος φαίνεται, ὁ ῥητορικός, 

οὐκ ἄν ποτε ἀδικήσας. ἣ οὔ; 
ΤΟΡ. Φαίνεται. 

ΣΩ. ΚΚαὶ ἐν τοῖς πρώτοις γε, ὦ Γοργία, λόγοις ἐλέγετο, 

ὅτι ἡ ῥητορικὴ περὶ λόγους εἴη οὐ τοὺς τοῦ ἀρτίου καὶ 
περιττοῦ, ἀλλὰ τοὺς τοῦ δικαίου καὶ ἀδίκου. ἣ γάρ ; 

ΤΌΡ. Ναί. 

ΣΩ. ᾿Εγὼ τοίνυν σου τότε ταῦτα λέγοντος ὑπέλαβον 
ε ϑ ͵ 3.ϑ «ἡ » ε ε Ν χὸ “Ὁ ν᾽ Ψ᾽ ἀν ς 

ὡς οὐδέποτ᾽ ἂν εἴη ἡ ῥητορικὴ ἄδικον πρᾶγμα, ὅ γ᾽ ἀεὶ 
᾿ ᾿, Ἀ ΄, “ 9 Ἁ ν 9λ2 

περὶ δικαιοσύνης τους λόγους ποιειται" ἐπειδὴ δὲ ὀλίγον 
ῷ Ὁ , “ - τ ἧς 

ὕστερον ἔλεγες ὅτι ὁ ῥήτωρ τῇ ῥητορικῇ κἂν ἀδίκως χρῷτο, 

461 οὕτω θαυμάσας καὶ ἡγησάμενος οὐ συνάδειν τὰ λεγό- 
μενα ἐκείνους εἶπον τοὺς λόγους, ὅτι εἰ μὲν κέρδος ἡγοῖο 

50, ὑῃ8 γὙηούουϊοαὶ ταδὶ Μ1}1 Ὀ6. ἱποαρϑΌΪο 

οὗ «ἹΠΪπρ ἰο δοὺ ἀπ᾽ αβυγ.’ [ΟΥ̓ ὕθβ6 
αἰξογαύϊοηβ ὑπ ἄγβῦ ννὰθ διθιοιραϊοα Ὁ 

Ῥγοΐδαβου. Ὑοοΐβου οἵ Βοβύοῃ, ὕ. 5., ἴὰ 

μιἷ5 οαἀϊίοη, Ρ. 147. ΤΠ βΒθοοῃᾷ ({]16 ἰπ- 

βου δῖοι οὗ ἀεί) οοοανγϑα ἴο τὴ6 ΒΟΤΩΘ ὙΘΕΥΒ 
ἀρῸ. ΑΙ] ὕμγθθ Πᾶνθ, ΤΙ τοῖν 8606, Οσσατγρᾷ 

ἰηδορομαθηθγ το Μ. Ἡϊβομρ' (Εχρίονα- 
(ἰο Αὐρυτηθαδαδομαμη ϑοονα αν τη, ὅτο., 

1859). 1 χιρηὐϊοι {})15 ΕΥ̓͂ γᾶν. Οὗ Θχύθυ μᾺ] 
δυϊάθποθ ἴῃ ΤΪἌνοαν οὗὨἨἁ ὑμθ θιμθμαδύϊοηβ 

Ῥτοροβϑα, νυν Ἀῖοἢ, Βοσγον θοῦ, ΠΘΘα ἢῸ ΤῸ- 
σογηηθπηαἀαύϊοη Ὀογοπα ὑμοῖν ᾿Ἰηὐυ! βὶο μ6- 
οοδδιῦν. [ἢ ἀθίθμοα οὗ ἀεί, νν οὶ Ἡ Ἰγβο1ρ; 
ῬΙδοοβ δεύογθ βούλεσθαι, Ἦδ }50]Υ ἀΡῬ6415 
ἴο 4600 τ, οὐδέποτ᾽ ἂν εἴη ἡ ῥητορικὴ 
ἄδικον πρᾶγμα, ὅ γ᾽ ἀεὶ περὶ δικαιοσύνης 
τοὺς λόγους ποιεῖται. 

Ῥ. ὡσαύτως δὲ οὕτω) ὅο Ῥχοΐεαρ. 851 
Ο, τὰ ἀνιαρὰ ὑσαύτως οὕτως οὐ καθ᾽ 
ὅσον ἀνιαρὰ κακά. 
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ἥν ο » τ 3 

εἶναι τὸ ἐλέγχεσθαι ὥσπερ ἐγώ, ἄξιον εἰὴ διαλέγεσθαι, εἰ 

δὲ μή, ἐᾶν χαίρειν" ὕστερον δὲ ἡ ἡμῶν ἐπισκοπουμένων ὁρᾷς 
δὴ καὶ αὐτὸς ὅτι αὖ ὁμολογεῖται τὸν ῥητορικὸν ἀδύνατον 

εἶναι ἀδίκως χρῆσθαι τῇ ῥητορικῇ καὶ ἐθέλειν ἀδικεῖν. 
ἴω “5 ο ῆν ’,’ὕ 9 

ταῦτα οὖν ὅπῃ ποτὲ ἔχει, μὰ τὸν κύνα, ὦ Τοργία, οὐκ 
5 » ’ὔ 9 Ἁ ν ε ῪΚᾺ ὃ ’ὕ θ 

ὀλίγης συνουσίας ἐστὶν ὦστε ἱκανῶς διασκέψασθαι. 
Ων ο Ν 

ΧΥΙ. ΠΩΔΛ. Τί δαΐ, ὦ Σώκρατες ; οὕτω καὶ σὺ περὶ 
“ ε » ’ ν [ᾳ. ’ Ἁ » ν τῆς ῥητορικῆς δοξάζεις ὥσπερ νῦν λέγεις ; ἢ οἰει ὁτι ΤοῸρ- 

γίας ἠσχύνθη σοι μὴ προσομολογῆσαι τὸν ῥητορικὸν 
Ξν Ν. 3 Ν Ν Ν ᾽ 9 ’ὔ ᾿ Ν ἊΝ; Ἂ Ἁ ἄνδρα μὴ οὐχὶ καὶ τὰ δίκαια εἰδέναι καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ 
3 ’ ΝΥΝ Ἂ »» “ 35 ν 3 ΨΗ͂ΨΙΗ “-κἀἰτἌυ ἀγαθά, καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ ταῦτα εἰδὼς παρ᾽ αὐτόν, αὐτὸς 

ἴω ’, 

διδάξειν; ἔπειτα ἐκ ταύτης ἴσως τῆς ὁμολογίας ἐναντίον 
’ 3 »Ὺ» ᾽ “ὼὋὸὺ ἃ Ν᾿ 9 “ . πο, Ὁ 3 τι συνέβη ἐν τοῖς λόγοις, τοῦθ᾽ ὃ δὴ ἀγαπᾷς, αὐτὸς ἀγα- 

γὼν ἐπὶ τοιαῦτα ἐρωτήματα. ἐπεὶ τίνα οἴει ἀπαρνήσεσθαι 
Ἁ “λιν Ν 5 3. ΠΛ Ν ’ πὴ ἄνα ὃ ὃ Ἂ μὴ οὐχὶ καὶ αὐτὸν ἐπίστασθαι τὰ δίκαια καὶ ἄλλους διδά- 

5.35. 5» δ κα » ΕΣ κν , ΔΝ ἐν δ 
ἕξειν ; ἀλλ᾽ εἰς τὰ τοιαῦτα αὐεων πολλὴ ἀγροικία ἐστὶ τοὺς 

λόγους. 

ΣΟ Ὁ κάλλιστε Πῶλε, ἀλλά τοι ἐξεπίτηδες κτώμεθα 
ἑταίρους καὶ υἱεῖς, ἵνα ἐπειδὰν αὐτοὶ πρεσβύτεροι γιγνό- 

461. μὰ τὸν κύνα) Α ο]ιοῖοθ βρθοϊγηθῃ 
οἵ Νρορίδδομϊο ὑγιῆϊηρ' 18. ὕΠ6 [Ὁ] οἱ πρ' 
ΒοΒο]ατα οὗ ΟἸγυαρίοδουιβ: μὰ τὸν κύνα. 
συμβολικῶς τοῦτο. ὃ γὰρ κύων σύμβολόν 
ἐστι τῆς λογικῆς ζωῆς, ὡς εἴρηται ἐν ταῖς 
πολιτείαις" ἔχει τι ὃ κύων φιλόσοφον, τὸ 
διακριτικόν, κιτιλ. Ἠδ Δ]]1ὺθ5 ἴο Ἐθρ. 1]. 
376 Α. ΤΠ δοογεῦϊο οαὔμϑ, ποὺ μουγουοΥ 
Ῥϑουϊίαν ἰὼ ϑοοῦ., νὴ ΟΥ μὰ τὸν κύνα, 
ΟΥ τὸν χῆνα, πα δὴ οαᾶ οουπίογρατῦ ἴῃ 
{η6 οΙᾶ ἘΠΠΡῚ. ““ὈΥ ΘοοΙΚ ἀπᾶ ργϑ.᾽ 

Β. ἢ οἴει ὅτι] Θ'[4110. βῦορβ θϑίουβ δπᾶ 
αἴζον οἴει, ἀμ Ἰπδουργοῦβ ὅτε ὈΚ “ῬΙῸΡ- 
ὕοχϑα αποᾶ,᾽ αὐούϊπηρ' ΤὨρδοῦ, 147 Α, ἤ, 
οἴει, τίς τι συνίησί τινος ὕνομα, κ.τ.λ. 
ΤΠ6 2η4 Ζύγιοη δα. ἀρίύθοβ νυ τα ἀμ 
νν10}} Η ἸΥΒΟΙΙρ ἴῃ Ῥ]δοίηρ' ὑμ6 ἰῃύθυσορ'. 
ον λόγοις. 1 δγὴ ποῦ 5.16 ὑμαῦ 15 15 
ΔΗΥ͂ ΡΥ ν ϑιηθηῦ οἡ ὕπθ ραπούσδίιοη οἵἁ 
Ὅ.6 ἢυβὺ οᾶ,, ψνῃϊοῦ 1 ᾶνο γχούαϊηρᾶ, 
Ῥγυοίθθβου ὙΟΟΪΒΟΥ οομοθῖνοθ ὑμαῦ 6 
βϑηΐθῃηοθ δηἂθβ ἈΟΥΌΡΟΪΥ αὖ διδάξειν, δα 
ὑμαῦ Ῥο]ὰβ τηθαμπῦ ὅο δῶν δααρᾶ, “ ὑμαῦ 
ὑπουθίουθ ἢἷθ ἱποοηβιβύθμου 156 ἔο Ὅθ 
Ομαγρρᾶ ὅο τῇηρίοχϊο, οὐ βοιῃθῦμιηρ ἴο 
ὑμαῦ οἴοοῦ. πὰ δου η]ν ὕπο οἰδιθα 
ἔπειτα κιτ.λ. ννου]ὰ Ὀ6 πῸ δῦ ἃροάοβὶβ ἴο 

016 οα88] οἶδαβθ ὅτι Γοργίας κιτ.ιλ. ΤῈΘ 
ῬΑββαρΘ ᾿ΙΟΥΨΘΥΘΙ ΒΘΘῚῺΒ ὕο 116 ὕο τη8Κ6 
Β0ὴ80 ΨΙΒουῦ γτοϑουηρ ὅο οἰὔμον 8ὰΡ- 
Ῥοβιθϊου. “00 γοὰ ψῇο τηδϊηθαϊηῃ ὑπ 686 
ῬΑυδάοχοθ γοῦγβ6 1 Ὀο]ῖθνα ὑμότῃ ἢ οὐ ἀὸ 
γοὰ ὑμπίηκ (νι γ1η6) ὑμαὺ οΥρῖαβ νὰ 
ἈΒμδτηθα, ἄο. Απα {Π6ῃ, ᾽ ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΟΘ 
Οὗ ὑμ18 ἀπ] θοϊτν Δαχπλιβδίοη οὐ 815, 1 δ 
ΒΥ ἃ οοηὐγεαϊοίϊοη αἰὰ οὐοὰν ἴῃ ὑῃ6 
ΥΘΆΒΟΠΙΏρ' --τ 6 ὑπῖηρ ψψὸ Κποὸν γοὰ 
αἀθαυν Ἰονο---ον Ὁ τὰ γοῦ, ποῦ Δ6, ῇο 
δανγθ 86 σομνουβαῦιοη {}}15 Ἰπ ουΥορ ὔϊγ 6 
ὕπτη. [Ι͂ῃ οὕτω καὶ σύ ἴ8ο καί ἄοο5 ποῦ 
Ῥδ]οηρ' ἰο δοξάζεις, ἃ8 Αϑῦ Βύχ ΡΥ ΒῸΡ- 
Ῥοβ6β, θαῦ ὕο σύ: “1)0 Θνθπ γοι ὑμίη]κ ἃ5. 
γοὰ ΒΕ Υ--οῦο ΒΔΥ πούμιμρ' οἵὗἨἉ γοῦν δυάϊ- 
Θ1100 ἢ 

σ.Ὦ κάλλιστε Ππῶλε] 1 15 ῬΟΙΒΙΡΙ6 ὑμαῦ 
{πὶ μοχηθούοιθαύοῃ τνἂβ θη 108], δα 
ὈΥ γγ8γ οὗ Ῥατοάγν οἵ ὕμο ᾽πὶ Ῥγδοῦϊοθ. 
Τὴ 5686 1ῦ 15 τ] 0} 6 5816 ἃ5 ὦ λῷστε 
Πῶλε, ἰπἴ, 4607 Β. ἔθ τοῖο ἴο Ῥμῃαρᾶγ. 
278 Ἐ. 

ἀλλά τοι] Α Ῥαιὶ5 ΜΗ, (Ο) ρἶνοβ 
Τί, ῬΘΟΥΠΔῸΒ 8 Τ6]10 Οὗ Δὴ οἱ τοααϊηρ' ἄλλο 
τι. Βαῦ τοί πὰ τί ἃγ6 ρουρούμα!]υ οοι- 
ἑουπαρα τὰ ὑμ6 Μ55, 
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μενοι σφαλλώμεθα, παρόντες ὑμεῖς οἱ νεώτεροι ἐπανορ- 
»- ὃ Κι Ν ’ ἈΠπΠ9 » Ν..9 ᾽ 

θοῖτε ἡμῶν τὸν βίον καὶ ἐν ἔργοις καὶ ἐν λόγοις. 
φ, νι 

καινυν 

Ὁ εἴ τι ἐγὼ καὶ Τοργίας ἐν τοῖς λόγοις σφαλλόμεθα, σὺ 
Ν 3 ’ ’, 3 ὟΝ ΔΝ, .95,0.0} κι ε παρὼν ἐπανόρθου' δίκαιος δ᾽ εἶ. καὶ ἐγὼ ἐθέλω τῶν ὧμο- 

λογημένων εἴ τί σοι δοκεῖ μὴ καλῶς ὡμολογῆσθαι, ἀνα- 
θέσθαι ὅ τι ἂν σὺ βούλῃ, ἐάν μοι ἕν μόνον φυλάττῃς. 
ΠΩ. Τί τοῦτο λέγεις ; 

ΣΏ. Τὴν μακρολογίαν, ὦ Πῶλε, ἣν καθέρξῃς, ἣ τὸ 
πρῶτον ἐπεχείρησας χρῆσθαι. 

ΠΩΛ. Τί δαί; οὐκ ἐξέσται μοι λέγειν ὁπόσα ἂν βού- 
λωμαι; 

ΣΏ. Δεινὰ μέντ᾽ ἂν πάθοις, ὦ βέλτιστε, εἰ ᾿Αθήναζε 
ἀφικόμενος, οὗ τῆς Ἑλλάδος πλείστη ἐστὶν ἐξουσία τοῦ 

», » ᾿ Ἁ 3 πὸ ’ ’ 3 Ψ. 

λέγειν, ετἴειτα συ ἐνταῦθα τουτου μονος ατυχήσεαις. 
4 ᾽ὔ 

ἀντίθες τοι" 

ἀλλ᾽ 
ἴω, ν᾽ λέ Τ ν οΝ 3:0 ΖἋ ον 

σου μακρὰ Εεγον ος Και μὴ εὕέλόονζος ΤΟ 

9 ,ὕ 3 ’ θ 9 ὃ » 9 «ἡ Ὧν σ᾽ Πα (θ0 3 
ερωτώμένον αποκρινεσ αι, ου εν ἂν αὖυ έεγω ΤΟ, οιμι, ει 

ἐπανορθοῖτε] Ἡροϊμᾶ. τορᾶβ, συιῦ ΟΠ 6 
ΜΒ., ἐπανορθῶτε, κἀαϊηρ;, “ νυ]ρὸ ἐπανορ- 

“, θοῖτε, αυοα 5ο0]οθοο ἰηΐουθαν ροβῦ ῥτδθ- 
ΒΥ Θθασα ῬΥΆΘΒΘΠΒ5. ὑθιηραβ κτώμεθα. Υ͂. 
Τλαννεβ, Μίβο. Οὐ. Ὁ. 85. -Ξ6θ. ἤονυθυοῦ 
Ῥούβοῦ οὐ Εαν, Ρἢ. 1. 68, ““Ηδπῃο τορὰ- 
Ἰατὶ (56. Τανν βίη }})} ποῖ νἱἀθηΐαν ὉΘΥ 
οὐληἶΐα βϑύναβθθ ΤΎΔΡΙΟΙ : οἷ, Ηρθο. 1121, 
1181 ; δῃὰ ἀτϑ. Μϑοσ. ἂρ. ϑοιδοῦ. 
αταορ. ον. Ρ. 647, τὰ εὐκτικὰ ἀντὶ ὑπο- 
τακτικῶν λαμβάνουσιν (οἱ ᾿Αττικοῖ). 
ΟὐτΡ. ἃἰθο Βδρ. 11}. 410 ο. “8|͵᾿ οο ἀϊοϊῦ, 
μὖ πο5, Ἰὰ αὐυοᾶά ορύϑτιημδ, δδέοη θέλ δὲ 
ογέσαξὲο᾽ (0411}.). 

καὶ νῦν) Τι., “πᾶ 1 1π ὑπ6 ργδϑθηῦ 
ἀἰϊδβουββδίοη Οουρίαβ δπα 1 8Υ6 ἴῃ ἀΔΠΡῸΡ 
ΟΥ̓ Ὀσχθακίηρ ἄον, ΡΥΆΥ ΘΟΠ16 δηα Π6]Ρ 
185 ἋΡ ἀραὶη, ἃ5 ἴὖ 15 θαῦ ἔαὶν γοα 5]ιου]ά, 
Οπ τὴὺ ρϑαιῦ ἴοο 1 δὴ φυθραγθα ἴο οδπ6οὶ 
ΒΏΥ ΟΥ̓́ΌΠ6 ῬτΘι 5565 γοὰ ΤΩΔΝ ἰδ ΡΙΟν 6 
οὗ, 16 γοὰ Ψ|1 οἸ] ρα τὴ ὈΥ ΟὈΒΟΥν]ΠΡ᾽ 
οπ6 οοπαϊξίοι.᾽ ἀναθέσθαι 185 ῬΥΟΡΟΥΥ 
ὕο τϑνόῖζα ἃ ἸΏΟΥΘ ἴῃ ἃ βᾶτηθ οὗ ἀγαπρ 8. 
Ἡϊρράγομ. 229 Ἐπ, ἀλλὰ μὴν καὶ ὥσπερ 
πεττεύων ἐθέλω σοι ἀναθέσθαι ὅ τι 
βούλει τῶν εἰρημένων. 

Ῥ. καθέρξῃς) Μυϊρ. καθείρξῃς : δύ. 
καθέξῃς νη οὔθ ΜΆ., ἃῃ: πη ρΟ5510]6 
ἔἤθη86. 'ΓΠ6 ον ἴὍστη καθέρξῃς 18. ΡΓΘ6- 
βουνθὰ ὈῪ ΟἸγιηρ. ἂπᾶ {1|ὼ Βοά]. «πᾶ 
βουὴ οὗμον Μϑϑ. Βαϊίου, ψηῸ Πᾶ8 
ὁμδηροα ὑπ6 καθείρξῃς οὗἩ ὑπ6 ἢγϑῦ ἴηΐο 
καθέρξῃς ἴῃ 86 Βοοομά 64. οὗἁἨ ὑμ6 Ζὕτ1ο]), 

δἶνθϑθ ὑπο ΦΌ]]οννηρ' Ῥαβθαροθ ἴῃ 705{18Ε- 
οδὔϊοι : Εθρ. ν. 461 8, ξυνέρξαντος : Τίῃ. 
84. α, ξυνέρξας : ῬοΙΙύ. 285 8, ἕρξας : ΤΊτη. 
18 Ῥ, σύνερξιν : Ἔορ. ν. 460 Α, συνέρξεως: 
Τῆς, ν. 11, περιέρξαντες : ϑορἢ. ΑἹ. 598, 
ξυνέρξετε : Ορά. Τ'. 890, 894, ἕρξεται. Ἠδ 
γταῖσ ῦ μάνα ἀαρα καθέργνυται ἴῃ Οτγαῦϊη. 
80. ῬΟ]]αο. 10. 160. 45 ὕμ6 ὕθῃμάθηου οὗ 
6 5ουῖθ68 ουϊὰ Ὧ6. ἤο αἰΐον ὑπ 6 οἰᾶθν 
ἕουτλ ἰηΐο ὕμθ τον τηοᾶθεῃ, 1 ἢᾶνθ 
εὐορίοα καθέρξῃς, ΝΟ, ἃ5. Βαϊδου οΟὉ- 
ΒΘΥΨΘΒ, 18. ἔαγῦμο᾽ οοη βυτηθα ὈῪ ὑμθ οοΥ- 
ταρῦ τϑϑαϊηρ᾽ καθέξῃς. 

Ἑ. ἀτυχήσαις)] Βα8. 2 ἀποτυχήσαις : 
“Ὅ6πη6᾽ (ΕἸ μά 6156). Ἐλαύμου τναΐθ, ἴοτ 
ῬΙαύο ννου]ὰ ἢδνθ υυυϊύύθῃ ἀποτύχοις, ἈΠ 
ΟὈ]Θούο. νυ] βθθιβ ἤο Ὦᾶν οϑοδρϑᾶ 
Αβϑῦ. ἀτυχῷῶ οὐσουγβ πὶ ὑῃ6 θη. ἴῃ 
βοῦν. ΝΊοΟΟΙ. Ὁ. 20, δύ., ἐὰν... μηδενὸς 
τούτων ἀτυχῇς. 

ἀλλ᾽ ἀντίθες τοι] ΤῊ 5 στοδᾶϊηρ οὗ ὅπ 
ΒΟΑ͂Ι]. δα γηληγ οἴμον Μ 55, τνὰ8 τοϑϊογυοα 
Ὅγ Βεκῖκ. ἴὰ ρ]δοα οἵ ὑμβ νι]ρ'. τό οὐ τί. 
Οοτρ. ϑορι. ΕἸ. 298, ἀλλ᾽ ἴσθι τοι 
τίσουσά γ᾽ ἀξίαν δίκην, ἃ8. ΟἿ6 ἰπδῦδῃμοθ 
ΔΥΠΟΙΡ" ἸΏΒ ΠΥ ΟΥἮἨ {116 βϑρανδύϊοῃ οὗ ἀλλά 
δια τοι. ΤῊΘ Ἰηθϑη]ηρ᾽ 15, “85 ἃ βϑύ-ο ὅο 
{8}158, Ὁ ηΚ τυ μαῦ ἃ Πατα οα86 πλῖηθ νν1}} θ6, 
1έ ψοῖς αὐ ἰο διοϊά ἔουῦῃ υἱυμοαῦ ἀοῖρτ- 
1ηρ᾽ ὕο ἈΏΒΥΥΘΙ ΤΥ ασβύϊοηβ, ὙΥ 116 1 ἃτὴ 
ποῦ ἴο "ο ἂὖῦ ἸΙθοτῦν ὕο ἰθανα ὑπ τόοτω, ἀμ 
σοῦ οαὖῦ οὗἉ ποανϊηρ"᾽ 
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μὴ ἐξέσται μοι ἀπιέναι καὶ μὴ ἀκούειν σου; | ἀλλ᾽ εἴ τι 462 
κήδει τοῦ λόγου τοῦ εἰρημένου καὶ ἐπανορθώσασθαι αὐτὸν 
βούλει, ὥσπερ νῦν δὴ ἔλεγον, ἀναθέμενος ὅ τί σοι δοκεῖ, 
ἐν τῷ μέρει ἐρωτῶν τε καὶ ἐρωτώμενος, ὥσπερ ἐγώ τε καὶ 
Γοργίας, ἔλεγχέ τε καὶ ἐλέγχου. 

«“ἉἋ 

σου; 
» , Ψ , 
ἐπίστασθαι ΑἼΤΕΡ Γοργίας. 

ΠΩ Δ. Ἔγωγε. 

φὴς γὰρ δήπου καὶ σὺ 
»» 

“Ἂ ε » 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ σὺ κελεύεις σαυτὸν ἐρωτᾶν ἑκάστοτε 
ν » "» ε 9 ’ 3 ᾽ θ Ἢ ὁ τι ἄν τις βούληται, ὡς ἐπιστάμενος ἀποκρίνεσθαι ; 
ΠΛ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ἴω ᾿ 39 ’ 

ΣΩ. Καὶ νῦν δὴ τούτων ὁπότερον βούλει ποίει: ἐρώτα 
ἢ ἀποκρίνου. 

ΘΒ, ὙΠ ΡΉ 

κριναι, ὦ Σώκρατες: 

᾿Αλλὰ ποιήσω ταῦτα. 
3 ᾿ [ 3 “ ὃ ων 

ἐπειδὴ Γοργίας ἀπορεῖν σοι δοκεῖ 

, 5. τ 
καὺ μου αΤΟ- 

περὶ τῆς ῥητορικῆς, σὺ αὐτὴν τίνα φὴς εἶναι; 
3 Ἶ ΄Ὁ ο Ἁ 3" 

ΣΩ. άρα ἐρωτᾷς ἥντινα τέχνην φημὶ εἶναι ; 
ΠΩ Δ. Ἔγωγε. 

ΣΏ. Οὐδεμία ἔμουγε δοκεῖ, ὦ Πῶλε, ὥς γε πρὸς σὲ 

τἀληθῆ εἰρῆσθαι. 
ΠΛ. 

. κ 

᾿Αλλὰ τί σοι δοκεῖ ἡ ῥητορικὴ εἶναι ; 
ΣΩ. Πρᾶγμα ὃ φὴς σὺ ποιῆσαι τέχνην ἐν τῷ συγ- 

γράμματι ὃ ἐγὼ ἔναγχος ἀνέγνων. 
ΠΩΛ. Τί τοῦτο λέγεις ; 

ΣΏ. ᾿Ἐμπειρίαν ἔγωγέ τινα. 

462. Καὶ νῦν δή] νῦν δή, ἰῦ 15 ΒΟΔΤΟΘΙΥ 
ὨΘΟΘΒΒΔΙῪ ὕο Οὔβθῖνο, ΠδΔ5. ὉβΌΔΠΥ [ἢ 6 
5656 Οὗ “τηοαο,᾽ “ θαῦ πονν,᾽ “ἃ 5ῃονῦ {ϊτὴ6 
ἈΡῸ’ (ὀλίγον ἔμπροσθεν, ἃ5 0:6 οΥδμλ- 
ΔΤ ΙΔῺ8 ΘΧΡΙαἾη 10), ἀνα ἔα ]ς 68 8. ᾿πρΟΥ . 
Δ ΠΑ ΒΟΙ ΘΌΪΏ168 δὴ ουῖϑῦ. [ᾧ 15 50 αδϑοᾶ ἃ 
ἔδνν Ἰΐπθβ ἃῦονθ, ὥσπερ νῦν δὴ ἔλεγον, 
τα ἴῃ ὑ}ι15. 5686. 15. ΟΘΟἈΒΙΟΏΑΙΪΥ ορροδοά 
ἴο νῦν, ἃ5. ἴῃ ἃ Ῥάββαρθ οὐ {06 [μᾶνν5 (1. 
688 1), ἢ νῦν δὴ μὲν [ὀλίγον ἔμπροσθεν] 
τούτοις περιτυχόντες τοῖς λόγοις οὕτω 
ταῦτ᾽ ἐτίθεμεν, νῦν δ᾽ ἐπιλελήσμεθα, 
γΠΘποΘ ΟοὈθὺ ο]θοῦβ 8 ῬΆ]ρᾺὉ]6. ρ]οβϑ 
ὀλίγον ἔμπροσθεν. Μᾶσηθ5. Οὐμΐουβ (ΔΡ. 
ΜρίμοΪκο 11. Ρ. 10), εἰπέ μοι, νῦν δὴ μὲν 
ὥμνυς μὴ γεγονέναι, νῦν δὲ φής, ἡ ΏΟΥΟ, 
ΔΒ. Ὑ}8}} ἃ5 ἴὴ αυρ. ΗἸρρ. 288, Οοδοὺῦ 
τϑαὰβ νυνδή ([Ὁ]]Οννπρ Ὁη86 ὩΠΔΙΟΡῪ οἵ 
ἐπειδή, δηλαδή, ὧκ.). Οομαρατο ὈΥ ἃ]} 

ἸΏΘΒῺΒ ἷ8 ν. Τιθούδ. Ὁ. 288, “Οοη- 
Βυτηαῦ ἤδη ΟὈΒουναὐϊομθυα δῦ νου ἢ 6586 
ἀογλοηβίσαῦ αποά νυνδή ποη αἰνιχηϊθαν 
ἰηδουροβιύαᾳ ραγθϊοαϊα, οὖ ἀϊοϊθαν νυνδὴ 
μέν, οὴ νῦν μὲν δή, χυοα 5'σαθὶ ἸϑοὶθαΣ 
γνθῖ]5 δα νῦν δή τοξουθμάστη, δ οαϊα 
ῬΓΆΘΒΘΩΌΙ θιηροΥθ οὖ ξαύατο ΘΟ] ηρὶ.᾽ἢ 
ἴῃ ὑπ6 Ῥαββᾶρθ Ὀθίουθ 8, ποινδνοι, νῆν 
δή 5 υβοὰ '᾿45 τότε δή, αὐτίκα δή, ὅτο., 
ΘΔ 0 ἢ Δάνθὺὴ δηα ραυῦϊοϊθ σϑϑαἰμρ' 15 
ΟΡ ΑΙ ΠΑΥῪ 56 η56. 83.041). ἢ 5 οοἸ]θο δα ἰῃ- 
ΒΔ Ο68. 1 ἢΪ5. πούθ: ΣΟΙ ῬΘΥΔΡ5 ΔΥΘ 
ΒΔΡΑΙΪΥ οΔ]]6α [ΌΥ, 

Β. Πρᾶγμα ὃ φὴς σὺ ποιῆσαι τέχνην] 
“ἃ ὑηρ ψΏΪΟῆ γοὰ 580 ογραίθᾷ Αὐὸ 
ϑθ0. Ὅ80 απούαθϊοη ἔγοιη ἢἶθ8 οἴνῃ ὈοοΪς 
δῖνθῃ ὈΥ Ῥοϊαβθ, βὰ0. 448 ο, ἐμπειρία 
μὲν γὰρ ποιεῖ τὸν αἰῶνα ἡμῶν πορεύεσθαι 
κατὰ τέχνην. 



τ 408, Δ. ΤΟΒΡΙΑΣῚ ἡ 99 

ΠΩΔΛ. ᾿Ἐμπειρία ἄρα σοι δοκεῖ ἡ ῥητορικὴ εἶναι ; 
ΣἾ: Ἔμοιγε, εἰ μή τι σὺ ἄλλο λέγεις. 

ΠΩΛ. ΤῶΦος ἐμπειρία; 

ΣΏ. Χάριτός τινος καὶ ἡδονῆς ἀπεργασίας. 
ΠΩΔΛ. Οὐκοῦν καλόν σοι δοκεῖ ἡ ῥητορικὴ εἶναι, χαρί- 

ζεσθαι οἷόν τ᾽ εἶναι ἀνθρώποις ; 

ΣΩ. Τί δέ, ὦ Πῶλε; ἤδη πέπυσαι παρ᾽ ἐμοῦ ὅ τι 
φημὶ αὐτὴν εἶναι, ὥστε τὸ μετὰ τοῦτο ἐρωτᾷς εἰ οὐ καλή 

Ὁ μοι δοκεῖ εἶναι ; 
ΠΛ. Οὐ γὰρ πέπυσμαι ὅτι ἐμπειρίαν τινὰ αὐτὴν φὴς 

εἶναι; 
ΣΏ. Βούλει οὗν, ἐπειδὴ τιμᾷς τὸ χαρίζεσθαι, σμικρόν 

τί μοι χαρίσασθαι; 
ΠΩΛ. Ἔγωγε. 
ΣῺ: 'Ἔροῦ νῦν με, ὀψοποιία ἥτις μοι δοκεῖ τέχνη εἶναι. 
ΠΩΛ. ᾿ἘΕρωτῶ δή, τίς τέχνη ὀψοποιία ; 
ΣΏ. Οὐδεμία, ὦ Πῶλε. 

ΠΩΛ. ᾿Αλλὰ τί; φάθι. 

ΣΏ. Φημὶ δή, ἐμπειρία τις. 
ΠΩΛ. Τΐίνς ; φάθι. 

ΒΕ ΣΏ. Φημὶ δή, χάριτος καὶ ἡδονῆς ἀπεργασίας, ὦ Πῶλε. 
ΠΩΔΛ. ΤῈαὐτὸν ἀρ᾽ ἐστὶν ὀψοποιία καὶ ῥητορική ; 
ΣΏ. Οὐδαμῶς γε, ἀλλὰ τῆς αὐτῆς μὲν ἐπιτηδεύσεως 

μόριον. 
ΠΩΛΔ. Τίνος λέγεις ταύτης ; ; 
ΣΏ. Μὴ ἀγροικότερον ἢ τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν: ὀκνῶ γὰρ 

Γοργίου ἕνεκα λέγειν, μὴ οἴηταί με διακωμῳδεῖν τὸ ἑαυ- 
τοῦ ἐπιτήδευμα. ἐγὼ δέ, εἰ μὲν τοῦτό ἐστιν ἡ ῥητορικὴ 

468 ἣν [ Γοργίας ἐπιτηδεύει οὐκ οἶδα" καὶ γὰρ ἄρτι ἐκ τοῦ 
λόγου οὐδὲν ἡμῖν καταφανὲς ἐγένετο τί ποτε οὗτος ἡγεῖται' 
ὃ δ᾽ ἐγὼ καλῶ τὴν ῥητορικήν, πράγματός τινός ἐστι μόριον 
οὐδενὸς τῶν καλῶν. 

ΓΤΟΡ. Τίνος, ὦ Σώκρατες ; εἰπέ, μηδὲν ἐμὲ αἰσχυνθείς. 

Ἑ. Μὴ ἀγροικότερον 7] “1 ἴδαν 1 τῆν ομοα ἰο αογρίαϑ, 1οϑὺ πὸ βῃου]ᾶ ὑῃϊηκΚ 
6 βουηθυῃαῦ ΠΟΙ] ἰοὸ βὰν ὕῃθ ὑγσαΐα; ὑμαῦ 1 ἀἴὰ οαγιοαύαγϊπρ' Ὠ8 ΒΡ6018] ὯΝ 
ΤῸ 1 ΒΗ ΣΙ ΗΚ ἔγομι βροακίπρ', οαὖ οὗ ἀοίοσ-ὀ παϊυ.᾽» 

ΟἿ, Ἴ- Ε) 



94. ΠΛΆΤΩΝΟΣ [468, ἃ 

ΧΥΙΠ. ΣΏ. Δοκεῖ τοίνυν μοι, ὦ Τοργία, εἶναί 

τι ἐπιτήδευμα τεχνικὸν μὲν οὔ, ψυχῆς δὲ στοχαστικῆς καὶ 

ἀνδρείας καὶ φύσει δεινῆς προσομιλεῖν τοῖς ἀνθρώποις" 

καλῶ 
ἴω “ὦ ’, 

δὲ αὐτοῦ ἐγὼ τὸ κεφάλαιον κολακείαν. ταύτης μου 
ω κὰ 9 , Ν Χ Ἂ ἡδ , Θ᾽ 

δοκεῖ τῆς ἐπιτηδεύσεως πολλὰ μὲν καὶ ἀλλα μόρια εἶναι, 
ἃ Ν ᾿ς δ. 9 ζιν ἃ ὃ “Ὁ Ἁ ᾿' , ε δ ε 

ἕν δὲ καὶ ἡ ὀψοποιική; ὃ ὄοκει μὲν εἶναι τέχνη, ὡς ὃ ὁ 

ἐμὸς λόγος, οὐκ ἔστι τέχνη, ἀλλ᾽ ἐμπειρία καὶ τριβή. 

ταύτης μόριον καὶ τὴν ῥητορικὴν ἐγὼ καλῶ καὶ τήν γε 

κομμωτικὴν καὶ τὴν σοφιστικήν, τέτταρα ταῦτα μόρια ἐπὶ 

τέτταρσι πράγμασιν. εἶ οὖν βούλεται Πῶλος πυνθάνεσθαι, 

πυνθανέσθω: οὐ γάρ πω πέπυσται ὁποῖόν φημ᾽ ἐγὼ τῆς Ο 

κολακείας μόριον εἶναι τὴν ῥητορικήν, ἀλλ᾽ αὐτὸν λέληθα 

οὔπω ἀποκεκριμένος, ὁ δὲ ἐπανερωτᾷ εἰ οὐ καλὸν ἡγοῦμαι 

εἶναι. ἐγὼ δ᾽ αὐτῷ οὐκ ἀποκρινοῦμαι πρότερον εἴτε καλὸν 

εἴτε αἰσχρὸν ἡγοῦμαι εἶναι τὴν ῥητορικήν, πρὶν ἂν πρῶτον 

ἀποκρίνωμαι ὅ τι ἐστίν. οὐ γὰρ δίκαιον, ὦ Πῶλε: ἀλλ᾽ 

εἴπερ βούλει πυθέσθαι, ἐρώτα ὁποῖον μόριον τῆς κολα- 

κείας φημὶ εἶναι τὴν ῥητορικήν. 
ΠΩ... 

468. Δοκεῖ τοίνυν ΤῊϊΒ Θη Ἶγ6 ῬΆΒ5ΆΡ, 
5 ἔν ἃ8 δικαιοσύνην, 466 σ, 1Β αποίοα ὈΥ 
Αὐἱδϑῦο5 ΕΠΠμούου 1η ἷ5. βριτιοα Ὀαῦ νοὺ- 
Ὀοβ6 ὑγοαύϊβε 6 ἘΠ μούουϊος (Ὁ. 6, θ)1πᾷ.). 
Τ μαν ποὐθα τὴν 8η8 «ἀορύρα βομλθ οἵ 
ἢ15. σϑυΐοιιβ τ Δα Πρ8. 

τι] Ομ. ΑΔ. ΒἈ. 
ψυχῆς δὲ στοχαστικῆς 500. 6. ΞΌΡἢ. 

294, ταῦτα δὲ πολλῆς ἐπιμελείας δεῖσθαι, 
καὶ ψυχῆς ἀνδρικῆς καὶ δοξαστικῆς ([. 
στοχαστικῆς, ΗΠ ἸΥΒ6Π10) ἔργον εἶναι, ----ὃ8 
Πογο, 8ῃ δηυτηθγαύϊου οἵὗὨ ὑϊὸ α 8] 10165 τὸ- 
ααϊγοα ἴῃ ἃ γῃθίου. 76 οοἰῃοϊάθμοο Ρὸ- 
ὕννθθῃ {1118 Ῥᾶϑϑαρθ δηα ὕὑμῃαῦ ἴῃ ὑπο ὑδχῦ 
οαποῦ 6. ὑπουρῦ Τογύαϊδοιϑ; δηα ἃ8 
Ἰβοοναῦθθ υούθ ὕΠ6 βΒρθθοῖῦ ἃραϊηδῦ ὑΠ6 
ΘΟΡϊδύβ αὖ ἂὰ ΘαΥΪΥ ροιϊοα (866. ΑἸὐϊά. 
δ 7, Ῥ. 280, Ζἴ1.), 1 ἴθ. ῬγΟ ΔΟΙΥ Ῥ]αΐο 
ΨὮΟ 18 ἰὴ Ὀουγοννοῦ), ΤΏΘΡΘ 15. ΒΟΙῚ8 
γ 8} 166 ἴῃ ὕΠ6 Βα ϑυιϊθπύοι οἵ στοχαστικῆς, 
“Βῃγοννα,, [Ὁγ {Π6 δοξαστικῆς οὗ ΙΒΟ0οΥ., 
ὙἍΜ0 γηθαηῦ ο ἀθβουῖθθ ἃ Ῥϑίβου, δοξάσαι 
περὶ ἑκάστου τὴν ἀλήθειαν μᾶλλον δυνά- 
μενον τῶν εἰδέναι φασκόντων, ν» ΛΟ. ἢ6 
Ῥοαβύβ ὕο βᾶνο Ὀθ6θὴ 15 ον ὁᾶ86 (Ῥϑηδίῃ. 
284 Ὁ). Ἴμθβθ σομῃβιἀογαύϊομς ϑῃου]ᾶ, 1 
ὑμῖηκ, ργθνθηῦ ὑπ δοοορίαμοθ οἵ Ηΐϊν- 
Β0Π1ρ᾽ 5 ὈΙΔα51 016 σοπ]θούπτο ποὐθα ἃρονο. 

3 “ ,’ Ἀ..9 ’ὔ ε » ’ 

Ἐρωτῶ δή, καὶ ἀπόκριναι, ὁποῖον μόριον. 

Β. ἢ ὀψοποιική] Α απαϊξαθίνο Δα]. ἀ6- 
γἱγοα αἰγθοῦν Τρο ὀψοποιός. ΤῺ ἃτῦ 
οὗ ὕΠ6 ΤἌΠΟΥ -ΟΟ0 Κ ΟΥ̓ οὐὐέδόγιθ7γ. ϑύθρῃθῃ 
ἸΠ]) ἀΙΟΙΟΌΒΙΥ δἀορῦ ὀψοποιητικῆ οχ ἴῃ- 
ἔσο ΜΆ. δαὐμοτιῦγ. [Ι͂ῃᾳ Α. Βἢ. {8 
ΥΌ1616 ἢ 15 οὐρᾷ. 

ὡς δ᾽ δ] ὅο Δ, Βἢ.; ναυ]ρ. ὡς δὲ ὅ. 
σ. φημ’ ἐγώ] ὅο Α. ΕἸ. ; νυὶρ. φημὶ 

ἐγώ. 
ἐγὼ δ᾽ Α. ΒΠ.; νυ]ρ. ἐγὼ δέ. 
εἴτε καλὸν εἴτε αἰσχρόν) ΔΑ. ΒΗ. εἴτε 

αἰσχρὸν εἴτε καλόν. 
ὅ τι ἐστίν] ΔΑ. ΒΉ. ὅ ἐστιν. 
πυθέσθαι) Α. {Ἡ. πυνθάνεσθαι. 
ἀπόκριναι) Α. ΒΒ. ἀποκρ. μοι. ΤῈ 

{Π6 θα ῦσϑ Ῥαββαρθ νν Β1Ο ἢ. ΦΌ]]ονν8, πα 105 
τυ] ϑύϊου οὔ δοθῆ θ5 δια Ῥβϑὰο- ΒΟ ΘΠ 668, 
ὑΠ6 γϑ ΟΣ ΤΩΔΥ ΘΟὨΡΔΙ 6 ἃ ῬΡΑΒΒΑΡῸ πὶ ὑἢθ 
Αὐϑιᾶοβὶβ οἵ Ἰδοογαῦθϑ, ροββι νυν βυρρεβίρα 
ὈΥ {Π6 φυθβθηῦ. βούλομαι δὲ περὶ τῆς 
τῶν λόγων παιδείας ὥσπερ οἱ γενεα- 
λογοῦντες πρῶτον διελθεῖν. .. ὁμολο- 
γεῖται μὲν γὰρ τὴν φύσιν ἡμῶν ἔκ τε τοῦ 
σώματος συγκεῖσθαι καὶ τῆς ψυχῆς... 
οὕτω δὲ τούτων ἐχόντων ὁρῶντές τινες 
περὶ μὲν τῶν ἄλλων πολλὰς τέχνας συνε- 
στηκυίας, περὶ δὲ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν 
οὐδὲν τοιοῦτον συντεταγμένον, εὑρόντες 



- 164, Δ.]} ΤΟΡΓΙΊΙΑΣ. θὅ 

ΣΩ. 24ρ᾽ οὖν ἂν μάθοις ἀποκριναμένου ; ἔστι γὰρ ἡ 
ε ἌΡ ΌΝ Ν ἊΣ ϑω ιν, ’, ἴω 3 ν 
ῥητορικὴ κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον πολιτικῆς μορίου εἴδωλον. 

" Ν 5" ΠΩΛ. Τί οὖν; καλὸν ἢ αἰσχρὸν λέγεις αὐτὴν εἶναι ; 
Ἄλον Αἰσχρὸν ἔγωγε' τὰ γὰρ κακὰ αἰσχρὰ καλῶ" 

3 Ν χ 3 , εἰς. ἰν ϑῷ ἄπ 9. ἃ , ἐπειδὴ δεῖ σοι ἀποκρίνασθαι ὡς ἤδη εἰδότι ἃ ἐγὼ λέγω. 
ΓΤΟΡ. Μὰ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐδὲ αὐτὸς 

Β συνίημι ὅ τι λέγεις. 
εκ ΣΩ: Εἰκότως γε, ὦ Τοργία" οὐδὲν γάρ πω σαφὲς 

λέγω, Πῶλος δὲ ὅδε νέος ἐστὶ καὶ ὀξύς. 

ΓΤΟΡ. ᾿Αλλὰ τοῦτον μὲν ἔα, ἐμοὶ δ᾽ εἰπὲ πῶς λέγεις 
πολιτικῆς μορίου εἴδωλον εἶναι τὴν ῥητορικήν. 

ΣΏ. ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ πειράσομαι φράσαι ὃ γέ μοι φαίνεται 
εν εν ε , 3 δὲ Ν ’ ΄Ὰ “ “ φ εἶναι ἡ ῥητορική" εἰ δὲ μὴ τυγχάνει ὃν τοῦτο, Πῶλος ὅδε 
ἐλέγξει. 

| ΤΟΡ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ἴω ’ “ Ἂν ’ 

σῶμά πον καλεῖς τι καὶ ψυχὴν ; 

“ Ν ὔ » Ἅ ἣΝ᾿ 

ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ τούτων οἷει τινὰ εἶναι ἑκατέρου 

εὐεξίαν ; 
ΓΟΡ. Ἔγωγε. 

ῪΝὋΝ κ 9 Ὁ 

ΣΩ. Τί δέ; δοκοῦσαν μὲν εὐεξίαν, οὖσαν δ᾽ οὔ ; οἷον 
’ ’ Ἁ »Ν 3. » Ν ’ ἃ 

τοιόνδε λέγω" πολλοὶ δοκοῦσιν εὖ ἔχειν τὰ σώματα, οὗς 
9 Ω ε ’ » ’ Ὁ 3 Ἂ᾿ » 9 959 ἡ 

οὐκ ἂν ῥᾳδίως αἴσθοιτό τις, ὅτι οὐκ εὖ ἔχουσιν, ἀλλ᾽ ἣ 

ἰατρός τε καὶ τῶν γυμναστικῶν τις. 

ΤΟΡ. ᾿Αληθῆ λέγεις. 
“ “ ’ Ἁ 9 ’, ον Ἁ 9 

ΣΏ. Τὸ τοιοῦτον λέγω καὶ ἐν σώματι εἶναι καὶ ἐν 
ῪΝΝ ῪῺὩΠ, ΄ῸςὉ 3 »ἪΆ ΄ᾳι Ἀ 

ψυχῇ, ὃ ποιεῖ μὲν δοκεῖν εὖ ἔχειν τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, 
ἔχει δὲ οὐδὲν μᾶλλον. 

διττὰς ἐπιμελείας κατέλιπον ἡμῖν, περὶ 
μὲν τὰ σώματα τὴν παιδοτριβικὴν ἣς ἡ 
γυμναστικὴ μέρος ἐστί, περὶ δὲ τὰς ψυχὰς 
τὴν φιλοσοφίαν περὶ ἣς ἐγὼ μέλλω ποιεῖ- 
σθαι τοὺς λόγους, ἀντιστρόφους" καὶ 
σύζυγας καὶ σφίσιν αὐταῖς ὁμολογου- 
μένας, κιτ.λ. Απὐϊᾷ. 8198, ΒΕΚΙ. ΟΌδβουνθ 
ὉΠ16 ἜΧρυββίοηβ ὥσπεῤ οἱ γενεαλογοῦντες 
αηα σύζυγας, 85 ΠΠυβύγαύϊνο οἵ ὕῃοΒθ ὑδθυ- 
16Υ ΔυΡδηροιηθηῦβ Οὗ ΠΟ Ρ]αῦο 18. 50 
Το πᾶ ; δῃᾷ οὐ ψ Ώο ἢ γ6 πᾶν δἱαθογαῦθ 
ΒΡΘΟΙΏΘῺΒ ἴῃ 06 Βορῃϊβύοβ δια Ῥο]υ1ουΒ. 

Ε. Πῶλος δὲ ὅδε} ΟΥ̓ οουγβθ ἃ Η]ΑῪΥ 
ὍΡοπ ὕμ6 πᾶῖὴθ Ῥο]υ8. 866 Τηὐῤγοᾶ. πᾶ 
[88 Ῥάϑϑαρο ὕπογο αυοΐοα δἰ Ότα Αὐἱβυο θ᾿ β 

Ἐμοῦ. ὙΠῸ ὀξύτης οὗἩἨἉ ΡοΪ]8 ἅ1Ό56 Τγοιη 
ἢΐ5. ΤᾺῚ]ηρ ὕο ρογοθῖνο ὕΠ6 ᾿τηρογΐβηοα οἱ 
Κηονίηρ ὑπ τί ἐστι οὔ ὑπ ὑῃϊηρ ἀἰδοουγβρᾶ 
οἵ. δ ἱηνουΐβ ὅπ πᾶύαταὶ ογᾶθν ΌΥ͂ 
ΙΓ πρ; ἔον ὕπο ποιόν Ὀοέοτθ ἢ6 πονγβ ὑῃ6 
τί. Τὴ ἔδοῦ ἢ γγὰβ ἱσπογδηῦ οὗ ὑπ6 ἢγβῦ 
Θ]οτηθηῦβ οὗ {110 ἀἰδϊθοῦϊο αὐῦ. ἀουρίδϑ 
15 ούοσυ. ἱπϑύγαοίθα, δηα δχοϊαίτηβ, ἢ 
Βουῃθῦῃιπρ ΟΥἨ ἱπηραύϊθποθ, “ΟἿ ' ΠΘνοΣ 
τηϊηα λέρι. 76]} γη6 νυῆδῦ γοι τηθᾶη ὈῪ 
ΒΥ Ἰηρ᾽ ὑμαῦ ἘΠ οὔοτϊο 15 θΠ6 ᾿γηδρ οὐ σου - 
ὑογοιῦ οὗ ἃ Ὀσαηοὴ ΟΥ̓ 0Π6 ατῦ Ῥο]Οϊο.᾽ 

4θ4. ἀλλ᾽ ἤ] ὅο Α. ΒΉ.; νὰ]ρ΄. ἄλλος ἥ. 
ὃ ποιεῖ] ὅο Α. ΒἈἩ.; νὰυ]ρ. ὅ τι. 

ΤΩ 



ΠΛΆΤΩΝΟΣ [404,8 90 

Ψ ἴω 

ΤΟΡ. Ἔστι ταῦτα. Β 

ΧΙΧ. ΣΏ. Φέρε δή σοι, ἐὰν δύνωμαι, σαφέστερον 
“ ΄“ ’ ’ ψν 

ἐπιδείξω ὃ λέγω. Δυοῖν ὄντοιν τοῖν πραγμάτοιν δύο λέγω 
ὕὔ Ν ἃς 3. τ ἴω ἴω ν Νῶ Ἂς δ᾽ δι εν 

τέχνας" τὴν μὲν ἐπὶ τῇ ψυχῇ πολιτικὴν καλῶ, τὴν ὃ ἐπι 

[τῷ] σώματι μίαν μὲν οὕτως ὀνομάσαι οὐκ ἔχω σοι, μιᾶς 
3, »μ ἴω Ψ᾿ ᾽’ ᾽ν 

δὲ οὔσης τῆς τοῦ σώματος θεραπείας δύο μόρια λέγω, τὴν 

μὲν γυμναστικήν, τὴν δὲ ἰατρικήν" τῆς δὲ πολιτικῆς 
ἀντίστροφον μὲν τῇ γυμνὰ σ ΤῊ τὴν νομοθετικήν, ἀντί- 

στροῴον δὲ τῇ ἰατρικῇ τὴν᾽ δικαιοσύνην. -ἐπικοινωνοῦσι Ὁ 
μὲν δὴ ἀλλήλαις, ἅτε περὶ τὸ αὐτὸ οὖσαι, ἑκάτεραι τούτων, 
ἢ τε ἰατρικὴ τῇ γυμναστικῇ καὶ ἡ δικαιοσύνη τῇ νομο- 

Μ᾿ ἜΝ . Ν. ἠ ’ἢ ΑΝ ’ὔ ᾿ ΄ Ἀ 

θετικῇ" ὅμως δὲ διαφέρουσί τι ἀλλήλων. τεττάρων δὴ 
τούτων οὐσῶν, καὶ ἀεὶ πρὸς τὸ βέλτιστον θεραπενουσῶν 

τῶν μὲν τὸ σῶμα, τῶν δὲ τὴν ψυχήν, ἡ κολακευτικὴ αἰἷσ- 
θομένη, οὐ γνοῦσα λέγω ἀλλὰ στοχασαμένη, τέτραχα 

Β. τὴν μέν] Δ. Βἢ. γὴν μὲν οὖν. 
ΒΟΚΚ. καὶ τὴν μέν, τὶ ἢ ομο ΜΙ, τῷ 
Ῥοίοτο σώματι οταϊςἰρᾷ ἴῃ Βοάὶ]. 

μίαν μὲν οὕτω5) ΟΥ̓ {115 ΙαἸοτηδῦϊο π56 
ΟΥ οὕτως 866 Οχχ. ΡῬιδραν. 285 ὦ, “1 
οαηποῦ ἰῃνθηῦ ἃ 51η016 ΠϑηΘ Οη ὑΠ6 
Ἰηβίαπῦ.᾽ 

ἀντίστροφον μὲν τῇ γυμναστικῇ) ὃ0 Α. 
ἜΒΠ.; νυ]. ἂἄντὶ μὲν τῆς γυμναστικῇ». 
ΤΠ6 σϑροϑυϊϊοη οὗ ἀντίστροφον 566115 ὅο 
ΠΘ ὩΊΟΥΘ [ὈΤΟΪΌ]6, 71}6 ννογὰ 15 υϑοᾶ 
ἢ ὦ ἀαῦϊνο ΒδΡ. χ. 616 Β; νὴ ἃ 
θη. ῬΈΆΙΘΌ. 40 Ὁ ἀμα οἰβθυνῖθιθ, ἃ8 Ὀίονν, 
466 τ. 10 ἀεοποίαβ ἃ γυϑ]αύϊοη 6 ὑπαῦ οὗὨ 
“ΒΌΣΓΟΡΠΘ᾽ ἃηα “Δ Ἰϑύσορ θ᾽ ἴῃ ῬΟΘΌΥ ; 
οἱ Ὀοῦνθθῃ ὕμθ ὕνο ψἱὴρδ οἵ ἃ γΘΡΌ]ΩΥ 
ΤΆ φδα8 ἴῃ Διο δθούανθ, οὐ ἃ ρἱούστο πᾶ 
105 “ροπάδηῦ,᾽ ἄο. 

Ο. δικαιοσύνην] 1 πανο τοςαϊηρᾷ δικαιο- 
σύνην ἴῃ ῬΥΘίδυθημοο ὅο ὕΠ6 χῖνϑ] γϑδαϊηρ; 
δικαστικήν, ΜνὨ]Οἢ ἨΔ58 ὕΠπ6 βαρροτχῦ οὗ ὕννο 
ἰηΐοσιον ΜΙ 55., ἃπα 15 σοπῆιιηρα ὈΥ ὑΠ6 
δαύμοιβ οὗ ὕπο Ῥιοϊοροτήθηα ἰο Ἠοτιηο- 
56 η68, Ὁ. 9 (Βμούν. αναθοὶ, ρ. 22. 16, ρά. 
Ὑγ412). Βυῦ υϊηθ αι σουύαϊη]ν γϑδᾶ 
δικαιοσύνην (1ῃϑῦ. ΟΥ. 11. ο. 15, ““ἀυσδβ 
Ῥαᾶγύθβ οἰ. ] 0 015... ἈΠΟ ββιρηθῦ, Ἰορἃ- 
16ὴχλ αὔααθ 70501 {1 γ᾽), Ὑ]Ο. 15. 4150 
Τουμπα ἴὰ Αὐἰϑῦθθ Βἢ., ἴὰ ὕπο ὅ6}0]. οἱ 
ὑμ15. Ῥαββαρθ, δηα ἴῃ ΟἸγιηρίοαοχιιβ, νη Ὸ 
ἢλ5 Ὅμ8 ρ]οββ, πρὸς δικαιοσύνην ἀντὶ 
τοῦ πρὸς δικαστικήν. ὅοογ. 15. οἢ- 
ὑι1οἃ ὕο αβϑαταρ ὕπο Ἰάθηοιῦν οὗ 7αϑύϊοο 
Δ Πα αἰοαβύϊο, ἴῸν μ6 185 }ιϑὺῦ ρτονϑα ὅτι ὃ 

μεμαθηκὼς τὰ δίκαια δίκαιος. Ἦδ “ν ΠΟ 
148 Ἰραυπῦ 411] αροαὺ πδ6106 18. ὅπ6 1464] 
ἀϊοαβϑύ, δηα τὉ 5 οὗ Πῖ5 αὐῦὺ ὑμπαῦ ὅόου. Ὧονν 
ΒΡΘΔΚΒ ἀπᾶρυ ὅπ παῖὴθ οὗ 7αβύϊοθ, Α 
Ῥᾶββᾶρθ ἴῃ 6 ῬοΟ]]οὰ5 15 ἸΠαβύγαθνθ οΥ̓ 
ἀμ ργθβοηῦ: λείπεσθαι δὲ τὰ τίμια καὶ 
ξυγγενῆ (πολιτικῆς ἐπιστήμης), τούτων 
δ᾽ ἐστί που στρατηγία καὶ δικαστική 
(808 π)ὴ. ὅὃο ᾿πῇ. ὅ20 8, νο σϑϑὰᾶ, κάλ- 
λιόν ἐστι σοφιστικὴ ῥητορικῆς ὥσπερ 
νομοθετικὴ δικαστικῆς, ΜΊΏΘΥΟ ΠΟΥΘνΟΥ 
νγ6 πᾶ ἴῃ ὅΠ6 ἰοχῦ αυοὐορα Ὀγ Αὐἱϑύ, ΒὮ., 
5. ἤὨδγο, δικαιοσύνης. ΤΠ6 ρῬαββαρο οὗ 
Ἐρ. 1. 882 Ὁ, ψγῇοι δικαιοσύνη 15. ΤῸ 
{116 βᾷκ οὗ 88 δυραϊηθηῦ νἱγύσα}}Υ 146 ῃ- 
Οἰδοᾷ νυ δικαστική, 1 ποῦ ΥΘΔΠΥ ἰπ 
Ῥοϊηῦ, ἃ5. 66 ορ᾽ βοὴ 18. ΟἿΪΥ ἃἀναηῃορα 
ἴον ὑπ6 ρασροβθ οἱ Ὀοΐηρ' στοξαΐθα : ΠΟΙ 15 
ιῦ βαΐβ. ὕἤο Ὀυϊὰ ἀροη ἃ Ῥᾶβθαρθ ἴῃ ἃ 
ἀουδθα] ἀϊαϊοραθ {κ ὑπ ΟἸϊζορποι 
(408 8), ψΠΘγ6 δικαιοσύνη 15 Ιἀφηθιῆρα 
ἢ θού πολιτική αῃμᾶ δικαστική. Βαυῦ 
86 ραββᾶρο ἔτροτη ὕμθ Ῥοιιυϊοσθ. ῬΥΌν ΘΒ 
ὑμπαῦ ΡΙαῦο οουἹά 86 δικαστική ἴπ ἃ σοοῦ 
5686, 88 ὕῃ6 ατὺῦ) οὗὁὨ ὕπο6 τηοᾶθ] δικαστής, 
ν 0, ἃ5 νν8 δνθ 566}, ἢδ5 Ὀθθὴ βῇονῃ ἴο 
Ὀ6 δίκαιος. 

ἢ κολακευτική) ΟἸγιηρ. Ρ. 62, ἰστέον 
ὅτι τοσοῦτον διαφέρει, ὧς φησὶν ᾿Αριστο- 
τέλης, φίλος κόλακος ὅσον τὸ ἀγαθὸν τοῦ 
ἡδέος, ΔΠΠπαϊηρ Ῥουμᾶρ5 ἴο ΕΤΏ. Ν. 1]. 
5.1.8} 

τέτραχα---διανείμασα] ΤΠπ6 ΦΟ]]ον ἱῃρ; 
ΒΟΒΘΙΘ γ01}} αβϑιδὺ ὕΠ6 γϑδᾶου :-- ! 
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ε Ἂ ’ ἴω. ο ΄Ἂ Η ’ὔ 

ἑαυτὴν διανείμασα, ὑποδῦσα ὑπὸ ἕκαστον τῶν μορίων, 
Ὁ προσποιεῖται εἶναι τοῦτο ὅπερ ὑπέδυ, καὶ τοῦ μὲν βελτί- 

στου οὐδὲν φροντίζει, τῷ δὲ ἀεὶ ἡδίστῳ θηρεύεται τὴν ροντίζει, τῴ ἡδίστῳ θὴρ ὴ 
» ᾿ “, Ὁ κ“. ᾽ὕ 53 “2 ΓῚ ε 

ἄνοιαν καὶ ἐξαπατᾷ, ὥστε δοκεῖ πλείστου ἀξία εἶναι. ὑπὸ 
μὲν οὖν τὴν ἰατρικὴν ἡ ὀψοποιικὴ ὑποδέδυκε, καὶ προσ- 

ῪΚὰ , Ν »ῪΝὉΝἬ ο ϑ9 

ποιεῖται τὰ βέλτιστα σιτία τῷ σώματι εἰδέναι, ὥστ᾽ εὖ 
δέ 3 Ν ’, 3 ’ ἩΎ ΤΙ Ν Δ 9 έοι ἐν παισὶ διαγωνίζεσθαι ὀψοποιόν τε καὶ ἰατρὸν ἣ ἐν 
ἀνδράσιν οὕτως ἀνοήτοις ὥσπερ οἱ παῖδες, πότερος ἐπαΐει 
περὶ τῶν χρηστῶν σιτίων καὶ πονηρῶν, ὁ ἰατρὸς ἢ ὁ 

Ἐ ὀψοποιός, λιμῷ ἂν ἀποθανεῖν τὸν ἰατρόν. κολακείαν μὲν 
466 οὖν αὐτὸ καλῶ, καὶ αἰσχρόν φημι εἶναι τὸ τοιοῦτον, [ ὦ 

“ ᾿ ω͵ Ν Ν Ν ’ Φ ων ε ᾿ἤ , 

Πῶλε---τοῦτο γὰρ πρὸς σὲ λέγω,---ὅτι τοῦ ἡδέος στοχά- 
μή “ , ὰ Ν 3 χὰν Ἂν ἊΣ ζεται ἄνευ τοῦ βελτίστου: τέχνην δὲ αὐτὴν οὔ φημι εἶναι, 

9 9.9 , Ψ 9 » , 50. 2 “᾿ , 
ἀλλ᾽ ἐμπειρίαν, ὁτι οὐκ ἔχει λόγον οὐδένα ὧν προσφέρει, 
ε 33Ἕ3Ὺ ς τ ΟῚ ’ 4 ἡ ΞΡ ε ἐφ ἣν 

ὁποῖ ἄττα τὴν φύσιν ἐστίν, ὥστε τὴν αἰτίαν ἑκάστου μὴ 
ϑΞ 3 -“ 5 ΤῸΝ Ν , 2 “τὰ ἃ ἜΝ τ κα ἔχειν εἰπεῖν. ἐγὼ δὲ τέχνην οὐ καλῶ ὃ ἂν ἢ ἄλογον 

“ ’ Ν »’ 3 3 “Ὁ 3 [ή ε 

πρᾶγμα. τούτων δὲ πέρι εἰ ἀμφισβητεῖς, ἐθέλω ὑπο- 
σχεῖν λόγον. 
ΧΧ. Τῇ μὲν οὖν ἰατρικῇ, ὥσπερ λέγω, ἡ ὀψοποιικὴ 

Β κολακεία ὑπόκειται: τῇ δὲ γυμναστικῇ κατὰ τὸν αὐτὸν 
“ΜᾺ ἴω κν Ν 

τρόπον τοῦτον ἡ κομμωτική, κακοῦργός τε οὖσα καὶ ἀπα- 
Ἁ Ἃ ᾿ ’ Ἂ ᾽ὔ τηλὴ καὶ ἀγεννὴς καὶ ἀνελεύθερος, σχήμασι καὶ χρώμασι 

πολιτική 

| 
| 

νομοθετική δικαιοσύνη οΥ δικαστική 

(σοφιστική) (ῥητορική) 

ἡ τοῦ σώματος θεραπεία 

| ] 
γυμναστική ἰατρική 

(κομμωτική) (ὀψοποιική). 

ὑπέδυ] Ατὶδέ. Μοῦ. 8. 2. 19, οἱ δια- Ταρίξον; Τί. Τμοχ., κομψὸς λόγος. 
λεκτικοὶ καὶ σοφισταὶ ταὐτὸν ὑποδύον- καὶ ὁ ἀγαθὸς δὲ καὶ ὁ πιθανότητι ὕποδυ ό- 

ται σχῆμα τῷ φιλοσόφῳ. 1ὰ. Ἐποῦ. 1. 2. μενος τὴν ἀλήθειαν. (ὰ Χοη. Οοο. 14. 

ἡ, διὸ καὶ ὑποδύεται ὑπὸ τὸ σχῆμα τὸ 8, ἢ καὶ τὴν δικαιοσύνην ὑποδύει δι- 

τῆς πολιτικῆς ἡ ῥητορική. ΤῊ τηϑύαρμον δάσκειν, αϑοᾷ [ὉΥ ὑποδέχ ει.) 
ΒΘΟΙῺΒ ὕθ θη ἔχουσα ὕπ6 βὕδρβ: ἴωζὰο. Ῥίδο. Ῥ. ὥστε δοκεῖ---ἀξίαῇ Ατν, ἘΠ. Μὰ 
ο. 88, ὑποδύεσθαι τὸν Δία, “ὕο Ρογτϑοπαύθ δοκεῖν ἀπ ἀξίαν. 
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ΤΩ ω ο “- 3 
καὶ λειότησι καὶ ἐσθῆσιν ἀπατῶσα, ὥστε ποιεῖν ἀλλότριον 
κάλλος ἐφελκομένους τοῦ οἰκείου τοῦ διὰ τῆς γυμναστικῆς 
ἀμελεῖν. ἵν᾿ οὖν μὴ μακρολογῶ, ἐθέλω σοι εἰπεῖν ὥσπερ 

ε ’ » Ν “δ » 9 ’ὔ Φ ἃ οἱ γεωμέτραι---ἤδη γὰρ ἂν ἴσως ἀκολουθήσαις---[ὅτι ὃ 
΄ὰ Ν Ν 3 

κομμωτικὴ πρὸς γυμναστικήν, τοῦτο ὀψοποιικὴ πρὸς ἰατρι- 
΄σ' “' . ἃ Σ 

κήν: μᾶλλον δὲ ὧδε,] ὅτι ὃ κομμωτικὴ πρὸς γυμναστικήν, 
“ ἣν Ν᾿ Ψ,' ἊΝ Ψ δι ν» Ν τοῦτο σοφιστικὴ πρὸς νομοθετικήν, καὶ [ὅτι] ὃ ὀψοποιικὴ 

΄ῪΚ΄οὸ ν 

πρὸς ἰατρικήν, τοῦτο ῥητορικὴ πρὸς δικαιοσύνην. ὅπερ 
»}» ᾽’ ᾽. μι Ψ ν᾽: ν 3 «᾿ Ἁ Ξ μέντοι λέγω, διέστηκε μὲν οὕτω φύσει ἅτε δ᾽ ἐγγὺς ὄντων 

ἴω » Ν Ν 

φύρονται ἐν τῷ αὐτῷ καὶ περὶ ταὐτὰ σοφισταὶ καὶ ῥήτο- 
ρές, καὶ οὐκ ἔχουσιν ὅ τι χρήσωνται οὔτε αὐτοὶ ἑαυτοῖς 

» ε Ψ » ’ 

οὔτε οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι τούτοις. 
Ν “Ὁ ’ 3 ’ὔ 

ψυχὴ τῷ σώματι ἐπεστάτει, 

᾿ 46 8. λειότησι καὶ ἐσθῆσιν] Μυΐϊρ. 
λειότητι καὶ αἰσθήσει. Αν. ΒΗ. Πα5 ἐσθῆτι, 
ὙΠ} 10}.} ΘΟΠΗ͂Σ 8. [Π6 (85. 1ῦ Β6θυὴβ ὕο 116) 
οογύαϊη οιπθησεαϊϊοη δἀορύοα ὈγΥ ΒΟΚΚΕΣ 
ἔνουα ὕζσοο ΜΣ,., ὕνο οὔ σῇ σἷνο 
λειότησι δια ὑμ6 οὐμοῦ ἐσθῆσιν, νν ὨΙοἢ 15 
4150 τϑοοιηηιθηαθα ὈγῪ Ηρὶπμαᾶ. ΤΊ. 65 Ὁ, 
τραχύὐτησί τε καὶ λειότησι. ἨἩ ἸγΞο] ΝΡ; 
οἶνοβ ἐσθήσει, ἃ ννοτὰ οἵ ἀουδυ Ὁ] ποΐο, ἴο 
ΒΆΥ Πού ηρ' ΟΥ ὕΠ6 ᾿πο]σθηοο Οὗ 6 ΟΠ ΠΡῸ 
ἔροτη ἃ βρη ϊβοαηῦ Ρ]07Ά] ὕο ΒΙΠρΊΪΔΥ. 

[ὅτι ὃ κομμωτικῇ} ΤΠ6 Ὀγδοϊκοῦβ ἱπ [86 
ἰοχῦ ἱποϊαᾶθ Ὅη6 νον β οὐηϊυ θα ὉγΥ ΑΥ. 
ἘΠ. μᾶλλον δὲ ὧδε βουπᾷ ἴο τη6 [|Κ ἃ 
81οβ885, ἰαὐγοάποϊπρ' ἃ ἀυρ]ϊοαῦθ γϑϑαϊηρ. 
Οὐονύαϊηϊυ Ὁμ6 ὕθυυβ οἵ ὅθ φχορουύϊοῃ 
ὙὨΙΟἢ Αὐἰβύϊαθϑ γϑῦδ 8. ἀΥΘ 411 ὑῃαῦ ἃγ8 
ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ΤῸ ΞΟΟΙ. 5 ῬΌΤΡΟΒΘ. Τἢ6 ψογὰ 
κομμοῦν 15 οὗ Βογηονγηδῦ ἀποθρῦϑὶ ἢ ΠΙΘα ρ΄. 
Α βομοϊϊαβύ ἀθυῖνοϑ ἰὖ ἔγοτα κόμμι, σινυηνὶ, 
νν ΒΙΟὮ οδπ ΠΔΡΪΥ θ6 ὕσαθ. Μοάδχι Ἰοχὶ- 
ΘΟΡΥΆΡὮΏΘΥΒ οοηπηθοῦ 10 νι κομεῖν, ΘΟΉ1676, 
ΟΥ̓, 501] Ὀοῦθοσ, ψἱἢ κόσμος, κομψός. ΤῊΘ 
αὐβ ΟὗὁἨ ὑπ6 κομμώτης οἵ κομμωτρία ἃ16 
νιν αν ἀρβουιροα ἢ ἃ ραβϑᾶρο οὗ {116 
οοιΐο ροοῦ ΑἸοχὶβ, ααοΐθα Ὀγ Αὐῃρη. ΧΙ. 
Ῥ- ὅ68 (Μεῖμθῖκο 1. Ρ. 422, Ἰσοστάσιον), 
Δα τηοτο Ὀγϊθῆν Ὀγ ῬῃΠοβύσαῦυβ, Ερ. 89,᾿ 
ἃ5 ὀφθαλμῶν ὑπογραφαί, καὶ κομῶν προσ- 
θέσεις καὶ ζωγραφίαι παρειῶν καὶ χειλέων 
βαφαί. Τὶια σοΥγοϑροηαϊηρ' Ταῦ ὈΘΥΤΩΚ5 
816. ἠιαηφο, ηἡιαη)οηίζαγθ, ἃ5 ἴῃ ῬΊ]η. 
Ν. Ἡ. χχὶ. 1, “Βασοῦθ τδαϊοὶθ ν 015 
ὨΣΟΤΆΘ ΘὝΥΩ ΘΥῸ Ἰδϑύϊουθ αἀποάἄδτη ΘΟ]ΟΥ 6 
δ οαὖ᾽5 ὑοπουϊύαίο ἡιαηφοηίψωξ οογρογα,᾽» 
ἃ Ῥᾶββαρο ΠΟ 1ΠΠαδύγαΐθθ λειότησι ἴῃ 
ὑπ ὑθχῦ. κομῶν προσθέσεις νγο ἢ ΘΟΙΩΘ 
ὉΠ(ΟΣ ὕῃ μρθαᾶ οὗ σχήμασι, ΜΝ ΏΔΟΝ τνου]Ἱᾷ 

Ν δ Ψ 3 ἮΝ ε καὶ γὰρ ἂν, εἰ μὴ ἢ 
3 3 » ΠΡ ε “ ἣς ᾿ ε Ν, 

ἀλλ΄ αὑτὸ αὑτῷ, καὶ μὴ ὑπὸ 

ηοΐ Ἰποϊαᾶθ ἐσθῆσι. Οὗἴδμον σχήματα ΜΕΥ 
ὕμ6 φρεαδαϊηρθ. ψιῦ ΜΜΒΙΟΒ ἰθαπ ῬΘΥΒΟῺΒ 
οκρ οαὖ ὑπ6ὶν ἤρυοϑ, δηα ὑῃθ6 ὑμ1ο}ς 
50165 νῖῦ Ὑνῖο ἢ ἘΠ6 ἀνγασῆβ]ι βαρ] ρα 
ὑμοῖν Ἰδοῖκ οὗὨ βύαθισθ, ἃ8 βοῦ ἔουθ ἢ ὉΥ 
ΑἸοχὶβ ἴθ ὅπ βαϊγτηρ ραββαρο τοβογτρά 
ἴο. ΤΠὶ5 86 οὗ σχήματα 15 ΔΙΒ]ΟρΟὰΒ ἴο 
105 τ ῃθύου 68] βθηβ6. {ΠΙαβύγαῦινθ οὐ 815 
ΘΗΘΙΟΡΎῪ οὗὁἨ {π6- ἀδοοταῦνο δα υἹ]υθῦουϊοα] 
αὐ 15. ΠΠΚουγῖθα ὕπ6 ΤΌ] οννηρ ράββαρο οὗ 
Ῥμούϊαβ αφυαοΐοα ὈΥ Φδοοῦ (0. Βύβθρῃ. 
Τ,6χ. οᾷ. Π1η4.): ἐπανθεῖ τοῖς λόγοις (τοῦ 
᾿ἸσοκράτουΞ5) οὐ μόνον ἔμφυτον, ἀλλὰ καὶ 
κομμωτικὸν κάλλος. 

Ο. ὅπερ---ῥήτορες ΤΊ],ῖ5. ῬΑΒΒΑΡ6 ΒΘΘΙῚ5 
ὕο ὍΘ ΘοΙΤ ον οχραϊπμθᾶ ὉΥ ϑ'[4}10., γνηῸ 
πἀπαἀογβίδη 5. ταῦτα «ἴον διέστηκε, ἀπᾷ 
γϑύαϊηβ σοφισταὶ καὶ ῥήτορες ἃ5 ΔΌΒΟΙ αἰρΘΙΪΥ͂ 
ΠΘΟΟΒΒΑΙῪ ο ὑπΠ6 56η8586, ὑποιρῇ οτηϊοα 
ἴῃ οὔθ ΜΚ, πᾶ Ὀγ Β κου αὖ ΘΟΒ]θἰθυ- 
ἸΏΔΟΠΘΙ 5. ἰηδυϊραύϊοη. ὄντων Τοίοτβ ἃΡ- 
ῬΑΓΘΏΌΥ ὅο τῃθύουϊο ἀπ βορῃϊβδῦϊο. Τὺ", 
“Ἡοννονοσ, ὑπουρὴ 851 58 , ὑμθυ8 15 ὑ}}15 
Θββθηῦϊ] αἰβογθποθ Ὀοῦνγθθι ὑμ6 αὐίβϑ ἴῃ 
αποϑύϊοῃ, γϑῦ ἃ5 ὉΠΘΥ Δ. 6 ὩΘΆΥ ΠΟΙΡΉ ΘΟ, 
ὑπο ὶν ῬυΟΐθββουθ, ὕμ βορῃϊδῦ ἃπα ὑμὸ 
Υπμϑῦου, ἃὺθ αρῦ ἴο θ6 οοῃξουμπαρα ἃ8 ο0- 
σαργΐηρ οοιατηοη στουπμα ἀπᾷ οιρὶογϑᾶ 
ὍΡΟΙ 6 βᾶϊηθ βιι ]θοὐ-τηαύδου, ᾿μβουη ἢ 
ὑμαῦ ὑμθν Κῆονν ποῦ ψῇῃδῦ ἴο πιᾶῖθ οὗ 
ΘΔΟἢ Οὔμου (αὑτοῖς Ὁ ἀλλήλοις ἃ8Β ἴγθα.), 
ὯΟΥ ἰπαρραά ἄοοθβ ὑπ6 γοϑῦ οἵ ὑπ νου 
Κπονν νλιαῦ ο τη 6 οὗἁἉἍ ὕμθιγ.᾿᾽ Ἰηνθοῦϊνοβ 
ἀρεϊηβὺ ἦ ΒΟρΡϊβῦβ, ῦ ἸΩΔΥ 6 ΟὈβογνϑα, 
ΔΥῸ ἃ5 ἔγοαιθηῦ ἴῃ βοιὴθ οὔ ἰβοογαῦθϑ᾽ 5 
οὐ] οἢ 5 85 ἴῃ 6 Ρ]αὔοηϊο ἀἰδ]ορθ5 (866 
650. Ιβοοῦ. 6. Βορῃιϑύαβ, Βιβῖυ δ, Η Θ]ΘΠ65 

σ 

ἙΠοοιηϊα 1), απὰ 0Π6 Εἰ βθϊοβ θηξοσῥαϊηθᾶςς 
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, ω Ν Ὅν. Ὁ ταύτης κατεθεωρεῖτο καὶ διεκρίνετο ἢ τε ὀψοποιικὴ καὶ 
εν" , 3 3 2.8 ς Ν “ ἊΝ ἢ ἰατρικὴ, ἀὰλ αὐτὸ τὸ σῶμα ἔκρινε σταθμώμενον ταῖς 

, “- Ν 9 κι ἘΣ Ἂν» χάρισι ταῖς πρὸς αὐτό, τὸ τοῦ ᾿Αναξαγόρου ἂν πολὺ ἦν, ὦ 
“Ἶ ἡ λ κ Ν ΄ " ε ,ιᾷὰ ΄ φίλε Πῶλε---σὺ γὰρ τούτων ἔμπειρος,--ὁμοῦ ἂν πάντα 

’ 3 , Ψ “ 3 ΄ῸΝ ,’ 3 ῪΝ»΄» χρήματα ἐφύρετο ἐν τῷ αὐτῷ, ἀκρίτων ὄντων τῶν τε 
3 ΄ΝΝ Ἶ ς ΄ Ἁ 9 ΄““ ἃ Ἁ εν ᾽ ,’ ἰατρικῶν καὶ ὑγιεινῶν καὶ ὀψοποιικῶν. ὃ μὲν οὖν ἐγώ 

Ν ε Ἂ τ; φημι τὴν ῥητορικὴν εἶναι, ἀκήκοας: ἀντίστροφον ὀψο- 
ποιΐας ἐν ψυχῇ, ὡς ἐκεῖνο ἐν σώματι. Ἴσως μὲν οὖν ἄτο- 

Ὁ πον πεποίηκα, ὅτι σε οὐκ ἐῶν μακροὺς λόγους λέγειν 
αὐτὸς συχνὸν λόγον ἀποτέτακα. ἄξιον μὲν οὖν ἐμοὶ συγ- 
γνώμην ἔχειν ἐστί: λέγοντος γάρ μου βραχέα οὐκ ἐμάν- 
θανες, οὐδὲ χρῆσθαι τῇ ἀποκρίσει ἥν σοι ἀπεκρινάμην 
οὐδὲν οἷός τ᾽ ἦσθα, ἀλλ᾽ ἐδέου διηγήσεως. ἐὰν μὲν οὖν 

466 καὶ ἐγὼ σοῦ ἀποκρινομένου μὴ ἔχω ὅ τι χρήσωμαι, ] ἀπό- 
τεινε καὶ σὺ λόγον, ἐὰν δὲ ἔχω, ἔα με χρῆσθαι. δίκαιον 
γάρ. καὶ νῦν ταύτῃ τῇ ἀποκρίσει εἴ τι ἔχεις χρῆσθαι, χρῶ. 

ΧΧΙ. ΠΩΔΛ. Τί οὖν φής; κολακεία δοκεῖ σοι εἶναι 

ἡ ῥητορική; 
ΣΩΏ. Κολακείας μὲν οὖν ἔγωγε εἶπον μόριον. ἀλλ᾽ οὐ 

μνημονεύεις τηλικοῦτος ὦν, ὦ Πῶλε; τί τάχα δράσεις ; 
ΠΩΛ. "4ρ᾽ οὖν δοκοῦσί σοι ὡς κόλακες ἐν ταῖς πόλεσι 

φαῦλοι νομίζεσθαι οἱ ἀγαθοὶ ῥήτορες ; 
Β ΣΏ. ᾿ἊἘρώτημα τοῦτ᾽ ἐρωτᾷς ἢ λόγου τινὸς ἀρχὴν 

λέγεις ; 

ἀουθΕ]655 ἀπ θαὰ8] οοηδουηρὺ ἔῸΓ {116 ΤΟ ΓΘ 4606. Κολακείας μὲν οὖν --- δράσεις} 
ῬΟΡαΪΑΙ δοσοιηρ! ϑηπιρηΐβ οὗ ὅπ6 ρῥτο- 
ἔρββθα σὑῇϑῦου, ὑν 116 ὈοΐᾺ σγοσο ἴθ 415- 
γοραῦΐθ τὶ ὑμ6 βιηρὶθ οἰδ:Ζθη8, ὑπ 
ἰδιῶται οὗ [π6 ἄἀδᾶγ. 

Ὁ. τὸ τοῦ ᾿Αναξαγόρονυ ἂν πολὺ ἦν] 
““Ἰιαῖθ ραύοσοῦ 836 ἔγθαιθηβ οββοῦ 1Πυὰ 
ΑΠΑΧΑΡΌΤαΘ αϊούαιη " (ϑ04110.). ὙὍ{ὴ8 
““αἸούατα ᾿᾿ Οσουγγοα αὖ ὅμ6. ΘΟ ΏΤΏΘΠ06- 
τηθῃῦ οὗ Β᾿]5 οοἸθγαύθα ἰγθαύϊβθ. ὅ'8δθ ὑπ 
δΔαύῃογιῖϊο5 ἰὼ Βιθῦ. αηὰ ῬγοΙον, Ηϊϑὺ. 
ῬΡΗῃ. 861. ΑΠΑΧΑΡΌΓΩΒ γγὰ8 ὑμ6 ἢγχβῦ ἴο 
δἶνο ἴο νοῦς οὐ ψυχή [Π6 ῬΥΘ-Θαῖηθηοα οὗ 
ὙΥ ΠΙΟῊ. ϑΟΟΓ. ἨΔ 5 δῦ ΒΡΟΚΘΏ. 

ὡς ἐκεῖνο ἐν σώματι] 1.6. ὡς ἢ 
ὀψοποιία ἀντίστροφόν ἐστι τῇ ῥητορικῇ 
ἐν σώματι. ἘΞ οζοΥΙΟ 15 ἃ 5ρ᾿ τα] ΘΟΟΚΟΥν, 
Ὧ5 ΘΟΟΚΘΓῪ 15 ἃ ΘΟΥΡΟΤΘᾺΆ] τ]ιθίοσῖο. ΕΔΟῊ 
5 ὑπο ροπάδῃῦ οὐ οουαζουραχῦ οὗ [86 οὔπου. 

“ΝΟ! 1 οδ]16α 10 ἃ ὈΥΆΠΟἢ οὗἉὨ ΕἸα θυ. 
15 ὙΟῸΥΪ ΤΠΘΙΩΟΤΥῪ 1Ἀ1]1ηρ, ῬοΪα5, ἀπ γοὰ 
50 γουμῃρ ἢ Υ̓ μδῦ νν}}} γοι 0 Ῥγ ΒΟΉ ΤΥ ὃ’ 
Ηδ μαᾶ υπῆογβίοοα ϑοοσ. ὅο 1ᾳΔΘὨὈῪ 
ἘΒούοσιο τ ΕἸαύξουυ, δ5. 16 πον δὰ 
θθθη οο-οχύθηβινθ ὕβθιχηβ. πρεσβύτης 
γενόμενος ΤΟΥΠΊΘΥΪΥ δύοοα ἴῃ ὑπ ααά. 
ΔΥΡΟΥ δράσεις, Ὀπὺ 5οηθ οὗἨ {ῃ6 Ῥοϑῦ 
Μ55., ᾿ποϊααϊηρ ὑπ6 Βοά]., οὔηἶῖϊῦ ὑῃ8 
ννοτᾶβ. Ταῦ μον ἃγτθ ἃ ρίοβϑ ἈΡΌΘΔΥβ5 
ἔνοτη ἃ ποῦμου ν. 1., νέος ὧν πρεσβύτης 
γενόμενοΞ---ἀτι ᾿ηὐογργθίδϊοη οὐ τηλικ- 
οὔτος ἃ5 Ὑ6]1 85 τάχα. ΤΊΘΓΙΘ 15 ΘΟΥ̓ΓΔΙΏΪΥ͂ 
βοιὴθ απο ἀρουῦ {Π6 ἀ86 οὗ τάχα, 
Ῥαῦ ρϑυλᾶρ8 8 }}}.5 ἀοίθμοθ 15. βαῦϊβ- 
ἔλοίουυ, “τάχα πὰπο οοῦθ οὖ Ἰοοοβθ 46 
Ἰοῃρίογα ὑθυαροῦὶβ βραῦϊο αἸοιθαγ.᾽ ΟὐτΩΡ. 
Ασ. Βδῃ,. 528, οὐ τάχ᾽ ἄλλ᾽ ἤδη ποιῶ. 
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ΠΩΛ. ᾿Ἐρωτῶ ἔγωγε. 

ΣΩ. οΟὐγδὲ νομίζεσθαι ἔμοιγε δοκοῦσιν. 
»“ ’ὔ 

ΠΩΛ. Πῶς οὐ νομίζεσθαι; οὐ μέγιστον δύνανται ἐν 

ταῖς πόλεσιν ; 

ΣΩ. Οὖκ, εἰ τὸ δύνασθαΐ γε λέ χγαθόν τι εἶναι τῷ . Οὖκ, εἶ τὸ δύνασθαΐ γε λέγεις ἀγαθὸν Ἶ 

δυναμένῳ. 

ΠΩΜΛ. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ λέγω γε. 
ΣΩ. ᾿Ἐλάχιστον τοίνυν μοι δοκοῦσι τῶν ἐν τῇ πόλει 

δύνασθαι οἱ ῥήτορες. 
ο Γ 

ΠΩΛ. Τί δέ; οὐχ, ὥσπερ οἱ τύραννοι, ἀποκτιννύασί ο 
ἃ ΓΝ ᾽ Ν 3 “ ΙΧ ἣν 3 

τε ὃν ἂν βούλωνται, καὶ ἀφαιροῦνται χρήματα καὶ ἐκ- 
δὰ ὰ “Ἃ ω “ 

βάλλουσιν ἐκ τῶν πόλεων ὃν ἂν δοκῇ αὐτοῖς ; 
ἴω 3. κ΄ 9 

ΣΩ. Νὴ τὸν κύνα, ἀμφιγνοῶ μέντοι, ὦ Πῶλε, ἐφ 
“ιν “ Ν 

ἑκάστου ὧν λέγεις, πότερον αὐτὸς ταῦτα λέγεις καὶ γνώμην 
μ᾿ “Ὁ Ἁ ἴφς 

σαυτοῦ ἀποφαΐνει, ἢ ἐμὲ ἐρωτᾷς. 
ΠΩΛ. ᾿Αλλ᾽ ἔγωγε σὲ ἐρωτῶ. 

5 3 ΄ὕ» » ὌΠ 9 - 
ΣΏ. Εἶεν, ὦ φίλε: ἔπειτα ὀύο ἀμα με ἐρωτᾷς ; 
τ Πῶ- δύ δ 
ΣΏ. Οὐκ ἄρτι οὕτω πως ἔλεγες, ὅτι ἀποκτιννύασιν 

ε δ.» ἃ ΓΝ ’ ν ε το Ἁ 

οἱ ῥήτορες οὗς ἂν βούλωνται, ὥσπερ οἱ τύραννοι, καὶ 
’ 3 3 Ὺὸ Ν 9 ’ὔ 9 ΄“ Ἷ ἃ 

χρήματ᾽ ἀφαιροῦνται καὶ ἐξελαύνουσιν ἐκ τῶν πόλεων ὃν Ὁ 

ἂν δοκῇ αὐτοῖς ; 
ΠΩΛΜ. Ἔγωγε. ᾿ 

ο Ἁ ΝῪ 

ΧΧΙΠ. ΣΏ. Μέγω τοίνυν σοι ὅτι δύο ταῦτ᾽ ἐστὶ τὰ 
ἐρωτήματα, καὶ ἀποκρινοῦμαί γέ σοι πρὸς ἀμφότερα. 

φημὶ γάρ, ὦ Πῶλε, ἐγὼ καὶ τοὺς ῥήτορας καὶ τοὺς τυράν- 
νους δύνασθαι μὲν ἐν ταῖς πόλεσι σμικρότατον, ὥσπερ 

Ν ὌΝ ν᾿ 950 Ν δ “δ ᾿, ,ὕ ε » 
νῦν δὴ ἔλεγον: οὐδὲν γὰρ ποιεῖν ὧν βούλονται, ὡς ἔπος 

9 “ “- ᾽ὕ Ψ «ἡ 3 “ ’, κς ον εἰπεῖν" ποιεῖν μέντοι ὅ τι ἂν αὐτοῖς δόξῃ βέλτιστον εἶναι. τ 

Ο. Νὴ τὸν κύνα] “1 βυγθαῦ ἴο γοὰ, απθδύϊοηϑβ ᾿ηβύθδα οὗ ομθ. [ύ βθϑῖῃβ ο τὴ 
Ῥο]αβ, ὑμαῦ 1 δ γϑΆ] γ ἴῃ ἀοσθύ, ϑαοὴ 
{1116 γοῦ ΒΡ0ΘΑΪΚ, νυν ὨΘΌΠ Θ᾽ γοὰ ἀγ6 Βα] ρ᾽ 
ὙΟΌΙ ΟῚ ψΊθυν 8, ΟΥ̓Ἠ ἈΒΙ Πρ ΤΩΥ ΟΡΙ ΠΙΟῺ.᾽ 

ἀποφαίνει] ὅο Ῥνοΐαρ. 886 ν, τὴν 
ἑαυτοῦ γνώμην ἀποφαίνεσθαι : 10. 840 8. 
ΘΌΔ]]10., ΤΟ] οννίηρ ΒΘ ΚΙΚ., ῬΊδοθ5. ἃ οο]οα 
ἴον νὴ τὸν κύνα, ὑπὰ8 τηδϊκίῃρ ϑοοΥ, 
ΘΉΒΥΘΙ ΡΟ] 5᾽5. σα βῦοη ἴῃ ὕπ6 δ τιηὰ- 
{ἰνο, Ὁποῦρσ [6 θα] ἴθ αὐ ουννα 5 
ἀθοϊηο8. ὕο ΤΘΡῚΨ ὕο 1ῦ, ἃ5 ᾿πνοϊνὶηρ ὕννο 

ὑμαῦ ὑπ ροβίψΐοη οἵ μέντοι ἴῃ ὕΠ6 561- 
ὕἤθῃμοθ 18 βΒ Ποἰθηθ]ν 1πϑυϊ]πθα Ὀγ {16 ρδ85- 
βᾶρο5. δἀδαοοα Ὀγ Αβῦ, νὶζ. αουρ'. 481 8, 
νὴ τοὺς θεοὺς ἀλλ᾽ ἐπιθυμῶ: Ατἱδῦ. ΝᾺΡ. 
652, νὴ τὸν Δί᾽ ἀλλ᾽ οἶδα. ΟἸοΔΥ μέντοι 
οουἹὰ ποῦ ργϑοθᾶθ ἀμφιγνοῶ, ἃ58 ἀλλά 
οουά ποῦ Ὠᾶνο ΦΟ]]οννοα τὉ. 1 ἄο ποῦ 
ὑπουθίογ ρϑγοθῖνα ὑηθ ἴΌγοθ οὗ 35304110.᾽8 
οὈ]οούϊοη. 
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κ- ΄“- ’ ΠΩΔ. Οὐκοῦν τοῦτό ἐστι τὸ μέγα δύνασθαι ; 
ΣΩ. οΟὗὕχ, ὥς γέ φησι Πῶλος. 
ΠΩΛ. ᾿Ἐγὼ οὔ φημι; φημὶ μὲν οὖν ἔγωγε. 
ΣΏ. Μὰ τὸν οὐ σύ γε, ἐπεὶ τὸ μέγα δύνασθαι φὴς 

ἀγαθὸν εἶναι τῷ δυναμένῳ. 
ΠΩΜΛ. Φημὶ γὰρ οὖν. 

3 Ν ΦᾺ » “ 3.59 “ [φ ἃ 
ΣΏ. ᾿ΑΔγαθὸν οὖν οἴει εἶναι, ἐάν τις ποιῇ ταῦτα ἃ 

ΓᾺ ὃ ἰο δι. Ἂν ’ 53 φ᾿ Ἀν Ν “ 
ἂν δοκῇ αὐτῷ βέλτιστα εἶναι, νοῦν μὴ ἔχων ; καὶ τοῦτο 
καλεῖς μέγα δύνασθαι; 

ΠΩΜ4. οΟὐκ ἔγωγε. 
5» “ 39 ’ὔ Ἁ ΕΝ “Ὁ » ΣΏ. Οὐκοῦν ἀποδείξεις τοὺς ῥήτορας νοῦν ἔχοντας 

Ν ἯΙ ἢ Ν ε Δ 9 Ν Ν ’ 3 Ἕ 3 καὶ τέχνην τὴν ῥητορικὴν ἀλλὰ [ μὴ κολακείαν, ἐμὲ ἐξε- 
»’ 39 ’ ΜΡ 39 ’ οἰ Οῳ ε Κι 

λέγξας. εἰ δέ με ἐάσεις ἀνέλεγκτον, οἱ ῥήτορες οἱ ποιοῦντες 
ἐν ταῖς πόλεσιν ἃ δοκεῖ αὐτοῖς καὶ οἵ τύραννοι οὐδὲν ἀγα- 

Ν “ ’ 3 ᾿ Ψ, ’ 39 ε Ἁ ,’ θὸν τοῦτο κεκτήσονται, εἰ δὴ δύναμίς ἐστιν, ὡς σὺ φής, 
3 θό Ὰ δὲ " » “ἃ ὃ ἰοὺ Ν ἈΝΕ “ ἀγαθόν, τὸ δὲ ποιεῖν ἄνευ νοῦ ἃ δοκεῖ καὶ σὺ ὁμολογεῖς 

Ν 5 λ΄» 
κακον εἰναι. ἡου; 

ΠΩΔ. Ἔγωγε. 
κι ΕΣ 3" ἘΝ ΕΣ ’ «Ὁ ε ’ 

ΣΏ. Πῶς ἂν οὖν οἱ ῥήτορες μέγα δύναιντο ἢ οἱ τύραν- 
9 “ ’ὔ 9 Ὰ ’ 3 ΄“- ε ἣν 

νοι ἐν ταῖς πόλεσιν, ἐὰν μὴ Σωκράτης ἐξελεγχθῇ ὑπὸ 
Πώλου ὅτι ποιοῦσιν ἃ βούλονται ; 

ΠΩΔ. οὗτος ἀνήρ--- 

ἘἙ. Οὐκοῦν τοῦτό ἐστι τὸ μέγα δύνασθαι] 
Τὴ 1Ππβύγαύου. οὐἨ 18. 86 οὗ {86 ἀὐ 1616 
ἴῃ 06 ρῥγράϊοαδῦθ, σορανο Μν. ΘΒ] Β 
ποΐθ οὐ θη. Εἰ. 1,. ὃ 180, τοῦτο γάρ 
ἐστι τὸ λαμπρόν, ΥΏΟΤΘ Ὧδ6 τοΐουβ ὅο {Π6 
ΘΧρυϑβϑίοῃ οὗ (41110165 (492 0), τὰ δὲ ἄλλα 
ταῦτ᾽ ἐστὶ τὰ καλλωπίσματα, τὰ παρὰ 
φύσιν συνθήματαις Τν., “15. ποῦ {815 
γνπαῦ 1 681164  (ΑΡθονθ, 8) “ πανϊπρ' ργοαῦ 
Ῥοόννον ἢ’ 
Ἐγὼ οὔ φημι] “1.588. ποῦ 1 {6}] γου 1 

ΒΩ γ685: Τὰ 
'Μὰ τόν] ΟἸΣΙΩΡ.» διδάσκει ἡμᾶς ὡς δεῖ 

ἐθίζεσθαι κρατεῖν τῶν ὅρκων. Α 5᾽.Λ118 
Ἔβὴν τηούῦϊννο 15 ἈΒΒΙρτιΘα Ὀγ {86 ατθοῖκ 
ἰπδουῬυθύθυ ἔοῦ ϑοογ. 5 παριῦ οὗ βυγθᾶγ- 
ἴηρ᾽ “ὈΥ ὅπ ἄορ δῃὰ “ὈΥ ὕμθ ροοβο. 
ΓῚΪ5 ΠΟΜΘΥΟΥ, τὸ 15 ἴο Ὀ6 ἔδαγθᾶ, ἃγΌῸ56 ἃ5 
το ΡΟ ἡ ἰὴ ἃ5 τοι ριθῦν, ἔου ἴῃ 
615 ἀϊδίοστθ (449 Ὁ) ν ἅπα Ὠϊτη βύνθαῦ- 
ἰῃρ; νὴ τὴν“ Ηραν, δῃὰ Δα) νηρ᾽ πρὸς Διός, 
ἴῃ ΘΆ565 Ὁ 10}. ΠΑΡΑΪν σθαυΐτθ ὑπ 6 Ἰηύθυ- 
Ῥοβιθου. οὗ ἃ ἀοιύγ. Αμὰ 85 ὅο {π6 μὰ 

τόν, Μ6 βιηᾷ ἃ {6 ἃροβίορθβδίβ ἴῃ Αὐ βῦ.- 
Βδῃ. 1874, μὰ τόν, ἐγὼ μὲν οὐδ᾽ ἂν εἷς, 
Κιτ.λ.» ΜΜΏΘΙΘ. ΠΟ Β00}) τηοῦϊνθ ολἢ Ὀ6 88- 
Β'ρηθα, ὅθ μονθνοῦ {116 560]. ὁ ὑμαῦ 
Ῥαββᾶρθ πα Ιλουΐ)ν5 Ἰθδαυπ θα ποθ οἡ {1115 
ῬΙδοθ. ΟὈμρα δ 8180 ὕπθ βἰχῦμ Ῥ]αὐοηϊο 
Ἐριβῦϊθ, σὦ 3ἴην.., οσα ὕη6 νυὶῦον᾽ Β 
{υιΘμαβ ἅτ διά ο βυνθασ “δὖ ὁῃμοθ 0 ἢ 
ΒΟΠΟΙΆΥΙΥ ΒΘΙΙΟΌΒΏΘ58, ΔΠἃΔ ψἱὉἢ ὑπαῦ 
ΒΡΟΥ νη 6855, Οὗ ἡ ΒΊΟῊ ΒΟΥΪΟΌ ΒΗ 655 15 ὑννὶῃ - 
βιβύῦου ᾿-ππὸ ἱπαρὺ ἀθβουϊρύϊομ, ὈΥ ὑμ6 
ψαΥ, Οὗ ὅπ ὕγαθ Βοογαύῦϊο ὑθιῃρθυδυμθηῦ, 

φής) συΐρ. ἔφης, οοΥν. Βαϊδθυ. 
467. κεκτήσονται) “Μ1} πᾶν Ἀθυθὶῃ 

ΩΟ Δαναμῥαρθ--- πού ηρ; ἴο οοπρταύαϊαϊθ 
{ΠΘ. 56 ]ν 85. ΟἹ :᾿ ἃ ἔαῦαγθ ἀϊδυϊηραϊθῃρᾷ 
ἔτγοσῃ κτήσομαι ΠῚ κέκτημαι “0 δανθ᾽ 
ἔγοιὴ κτῶμαι “ ἴο ἀσαυϊν6.᾽ 

Οὗτος ἀνήρ---Ἰ 50]. ὡσανεὶ ἔλεγεν, ὁ 
ἄνθρωπος οὗτος τί πάσχει; ὥϑοογ, βὨ5Π65 
ὑπθ βθῃΐθμοθ ἴον ῖτῃ. ΟοΡ. ἀν 606 
Β, οὗτος, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀνὴρ καλός. 
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ΣΩ. Οὖὔ φημι ποιεῖν αὐτοὺς ἃ βούλονται. ἀλλά μ᾽ Β 

ἔλεγχε. 

ΠΩΛ. οΟὐκ ἄρτι ὡμολόγεις ποιεῖν ἃ δοκεῖ αὐτοῖς βέλ- 

τιστα εἶναι [, τούτου πρόσθεν] ; 
ΣΏ. Καὶ γὰρ νῦν ὁμολογῶ. 
ΠΩΛ. Οὐκοῦν ποιοῦσιν ἃ βούλονται. 
ΣΏΩ. Οὗ φημι. 
ΠΩΜΛ. ΠἬοιοῦντες δὲ ἃ δοκεῖ αὐτοῖς ; 

ΣΏ. Φημί. 
ΠΩΛ. Σκχέτλιά γε λέγεις καὶ ὑπερφνῆ, ὦ Σώκρατες. 

ΣΏ. Μὴ κατηγόρει, ὦ λῷστε Πῶλε, ἵνα προσείπω σε 
ν ΤΑ νοι σι ύονεν 5,.Ν 2 κι 3. ἡ Ψ ΄ 

κατὰ σέ ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἔχεις ἐμὲ ἐρωτᾶν, ἐπίδειξον ὅτι ψεύ- 

δομαι, εἶ δὲ μή, αὐτὸς ἀποκρίνου. 
ΠΛ. 

λέγεις. 

᾿Αλλ’ ἐθέλω ἀποκρίνεσθαι, ἵνα καὶ εἰδῶ ὅ τι 

ΧΧΙΠ. ΣΏ. Πότερον οὖν σοι δοκοῦσιν οἱ ἄνθρωποι 
΄, ᾽ ἃ ΕΥ ’ὕ ε ’ “ἡ 5 “ - 

τοῦτο βούλεσθαι ὃ ἂν πράττωσιν ἑκάστοτε, ἢ ἐκεῖνο οὗ 

ἕνεκα πράττουσι τοῦθ᾽ ὃ πράττουσιν ; οἷον οἵ τὰ φάρμακα 
πίνοντες παρὰ τῶν ἰατρῶν πότερόν σοι δοκοῦσι τοῦτο 

Β. [τούτου πρόσθεν) ἼΠΟΥΘ σἂ ὍΘ 0 
ἀοιυθῦ ὑμωῦ ὕμθβθ ννογᾶθ ὺΘ ἃ γηθΓ6 ἰπ- 
ὑουργθύδδιοι οὗ ἄρτι, ἃ5. ΒΟΙΙς. ρογοεϊναα. 
0410. ἀοίθ 5. ὑμθιὴ οὰ ὕ6 υϑι λυ ΚΆ 016 
σγτουαηᾶ ὑμαῦὺ ὕπου ἃ.Γ6 ““ΔΡΎΘΘΑΌΪΟ ἴο {6 
σοὶ ΟΥ ὕῃ6. υηϑῃ,᾽᾽ ΠΔΊΏΘΙΥ οἵἨ Ῥο]υ8. 
5θθ ὕμο ποΐβ οχ νῦν δή, 462 Α, αῃμᾶ {μ6 
Ῥαββᾶρο ὕπουο αποὐθα ἔοι 6 [μανν8. 

Σχέτλιά γε λέγεις Μὰ]ρ. σχέτλια 
λέγεις. Τὴθ γέ 15 αἀαρα ἴοι ΟἸγιρ.; 
8 ἴγϑα. ἴῃ Οὐδ 81 ΘΧΟΪΙΆΥΔΟΟΤΥ ῬΑΒΒΑΡΘΚ 
Ἰκα ὅθ ρῥυθβθηῦ. ὅο, το ϑίοθαθαϑ, 
Ἡδοϊηά. 180; ψῆὴΟ ὑ ἔθ 5 ἴο Ρ. 478, ἄτοπά 
γε -- ἐπιχειρεις λέγειν. 

ὦ λῷστε Πῶλε] “Α 71ηρ16 οὗ βουμϑ8, 
ΒΌΘΗ ἃ5 ῬΟΪὰβΒ δα φυθβουιθοα ἴῃ Πὶβ ἃτῦ 
Οὗ Βμούουϊο. 80. 1ῃπ ὑμθ ϑγιηρ. (ρ. 186), 
Παυσανίου δὲ παυσαμένου (διδάσκουσι γάρ 
με ἴσα λέγειν οἱ σοφοί), ἀυια Η]ΡΡΑΙΟἢ. 
Ῥ. 225, καὶ χώρᾳ καὶ ὥρᾳ (1. ΟτΆγ). 
50 4180 ΟἸγιρ. ρΡ. 70, δηὰ Ῥμῃϊοβύν. ιῦ. 
ΒΌΡ. 8 18, ννῆο Οὔβουνθ 08. Β81ὴ6 11Π010 
ἴῃ 6 [01]. ἵνα προσείπω σε κατὰ σέ. 
Ἡδρτο ἃραῖη ῬΟΒΒΙΌΪΙΥ ΡΙ]αῦο οαϑίβ ἃ βἰᾶθ 
σίαμοθ αὖ ᾿βοογαῦθβ, 0, ἃ5 ἃ ῬΆΡΙ] οὗ 
οΥρία8, ἔρΘα ΘΟ] 5118 ἰὰ {115 γγὰγ. 

Ο. Πότερον οὖν---πράττουσιν) “δ ἰ5 
Ῥτγονῖηρ' ὑπαὺ Ῥαηαἀαμπηθηΐα! ρυϊποΙ 16 ΟΥ̓ Πἰ5 
ἀοούτιηθ, νὶζ. ὑμαῦ ὑπ νἹοκοα ᾿δὴ 15 
ἀοϊπρ' μ6 ποννβ ποῦ νυ]ιδῦ, δι)αἃ βίηὴβ ΟἿΪΥ 
ὑμγοαρ Ἰρθοῦαποθ : δα ὑμαῦ ὕΠ6 ΘΠ οἵ 
ἢ15 δοῦϊομϑ, κὸ ὑδαῦ ΟΥ̓ 411 Οὔ 6} τῇθῃ, 15 
δοοά, θαῦ ἢ6 τηϊϑύαιζθϑ ὕμ8 παύασο οἵ ἰύ, 
ΘΔ 865 ΤΌΟΏΡ πη η5. ὕο αὐύαϊι ἰὑ ̓  (1. 
αταν}). Οοιηρανα Αὐἰϑῦ. ΕΠ, Νῖο. 1. 0, 
ἡ δὲ βούλησις ὅτι μὲν τοῦ τέλους ἐστίν, 
εἴρηται, δοκεῖ δὲ τοῖς μὲν ἀγαθοῦ εἶναι, 
τοῖς δὲ τοῦ φαινομένον ἀγαθοῦ. συμβαίνει 
δὲ τοῖς μὲν τὸ βουλητὸν τἀγαθὸν λέγουσι 
μὴ εἶναι βουλητὸν ὃ βούλεται ὃ μὴ ὀρθῶς 
αἱρούμενος (εἰ γὰρ ἔσται βουλητόν, καὶ 
ἀγαθόν, ἣν δ᾽, εἰ οὕτως ἔτυχε, κακόν), τοῖς 
δ᾽ αὖ τὸ φαινόμενον ἀγαθὸν τὸ βουλητὸν 
λέγουσι μὴ εἶναι φύσει βουλητόν, ἀλλ᾽ 
ἑκάστῳ τὸ δοκοῦν" ἄλλο δ᾽ ἄλλῳ φαίνεται, 
καὶ εἰ οὕτως ἔτυχε, τἀναντία, κιτιλ. ΑἸ80 
Μϑφμῃο, ρΡρῃ. 77, 78; Ῥυούαρ.. 857 οσὄ. ατὰν 
ΛΘ ΟΣ 5. ἢἷ5. τολθυβ αἰδὸ ἐο ἸμΟΟἸτ 8. 66]16- 
Ὀναΐθᾷ ομαρύοῦ οὐ Ῥοννθὺῦ (ἶβϑαγ Οἢ 
Ἡσλδῃ ᾿Πλἀογϑίδμϊηρ', Ὁ. 1). ὁ. χχὶ. 88 
41, 42), νν ΠΊΟ 5 ᾿αὑθγοϑῦϊηρ ἕλον 105 ο0- 
ἱποίάθμοοῦ υυἱδ ὕΠμ0 δοοιαῦϊο νίθνν. 

“π 
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’ . Κὰ ’ Ἁ ’ Ν 9 “ 

βούλεσθαι ὅπερ ποιοῦσι, πίνειν τὸ φάρμακον καὶ. ἀλγεῖν, 
ἢ ἐκεῖνο, τὸ ὑγιαίνειν, οὗ ἕνεκα πίνουσιν ; 

ΠΩΛ. Δῆλον ὅτι τὸ ὑγιαίνειν [,οὗ ἕνεκα πίνουσιν]. 
Ὁ ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ οἱ πλέοντές τε καὶ τὸν ἄλλον χρη- 
ματισμὸν χρηματιζόμενοι οὐ τοῦτό ἐστιν ὃ βούλονται, ὃ 
ποιοῦσιν ἑκάστοτε' τίς γὰρ βούλεται πλεῖν τε καὶ κινδυ- 

νεύειν καὶ πράγματ᾽ ἔχειν ; ἀλλ᾽ ἐκεῖνο, οἶμαι, οὗ ἕνεκα 

πλέουσι, πλουτεῖν: πλούτου γὰρ ἕνεκα πλέουσιν. 
ΠΩΛ. ΠῺώνυ γε. 

5 3 Ψ Ν ᾿ , ΝΝ ’ 
ΣΏ. ᾿Αλλο τι οὖν οὕτω καὶ περὶ πάντων ; ἐὰν τίς τι 
’ Ψ , 3 “- , ὰ , 9 9 

πράττῃ ἕνεκά του, οὐ τοῦτο βούλεται ὃ πράττει, ἀλλ 
ἐκεῖνο οὗ ἕνεκα πράττει; 

᾿ς ΠΏΔΜ: “Ναί. 
ἜΝ 3 “᾿ » ΄Ὰ 5, ἃ » 9 ’ 

ΣΏ. Ζ4ρ᾽ οὖν ἔστι τι τῶν ὄντων, ὃ οὐχὶ ἤτοι ἀγαθόν 
9 3 Ἁ «“Ἁἡ Ἁ “Ἁ Ἀ ’ 3 9 Ν » 

γ᾽ ἐστὶν ἢ κακὸν ἢ μεταξὺ τούτων, οὔτε ἀγαθὸν οὔτε 
κακόν; 

ΠΩΛ. Πολλὴ ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες. 
9 “ ’ “.. Ψ Ν Ἁ ’ Ν 

ΣΩ. Οὐκοῦν λέγεις εἶναι ἀγαθὸν μὲν σοφίαν τε καὶ 
ε ’ Ν »“ Ν χὰ Ν ἴω Ἀ Ἁ 9 

ὑγίειαν καὶ πλοῦτον καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα, κακὰ δὲ τά- 

ναντία τούτων ; 
ΠΩΜΛΜ. ἜἘγωγε. 

᾿ ἴω 

ΣΩ. Τὰ δὲ μήτε ἀγαθὰ μήτε κακὰ ἄρα τοιάδε λέγεις, 
ἃ ἐνίοτε μὲν μετέχει τοῦ ἀγαθοῦ, ] ἐνίοτε δὲ τοῦ κακοῦ, 
5 » δ 3 Ὁ δον θ Ν δί Ν , ἐνίοτε δὲ οὐδετέρου, οἷον καθῆσθαι καὶ βαδίζειν καὶ τρέ- 
χειν καὶ πλεῖν, καὶ οἷον αὖ λίθους καὶ ξύλα καὶ τἄλλα 

Ν ᾧ κι 9 “ ,ὕ ΔΟῸΥ 593». » -“ Ν ᾿ 
τὰ τοιαῦτα ; οὐ ταῦτα λέγεις ; ἢ αλλ ἄττα καλεῖς τὰ μήτε 
ἀγαθὰ μήτε κακά; 

468 

Δῆλον ὅτι---[πίνουσιν] ΤῊΪ5 Βεοοηα οὗ 6856᾽ (Βαύδέιη.). Τῃ ὑπ6 Τιγϑὶθ ὅΠ6 ἐΠθουῪ 
ἕνεκα πίνουσιν 15 ογαϊύοα ἴῃ ὑνο Μ3Ν., 
δα ἴῃ δοθαδουβθ, 45 ἰῦ βθϑὴϑ ὕἤο 2)16, 
ΤΡ Βα γ. 

Ἑ. ἾΑρ᾽ οὖν ἔστι τι] ΓΠἰ8 ὑμθουν οὗ 
ἀδιάφορα 15 γαῦ ἔογυνατα γηοτα ποδὶ α ΠἸΠΡῚΥ 
ἴῃ 8 1ωγ818, ρ. 216 ἢ : δοκεῖ μοι ὡσπερεὶ 
τρί' ἅττα εἶναι γένη, τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ 
δὲ κακόν, τὸ δ᾽ οὔτ᾽ ἀγαθὸν οὔτε κακόν. 
τί δὲ σοί;--- Καὶ ἐμοί, ἔφη. Τὴ ὕογτὴβ οὗ 
ῬοΪυ 55 ΓΘΡΙΥ ἃ ὅο Ὀ6 ππᾶογβίοοα κατὰ 
τὸ σημαινόμενον. ““ΔΛΘΟ6556 66 ΟἩν)ηἶηΟ, 
50. οητηθ χιοά δέ «την δα ἤϊδ ὑγῖδιιδ 

15. ννουκοα ουαὖῦ ἴῃ σομβιἀογαῦ]ο ἀοῦαι], ποῦ, 
85. ΠΟΥΘ, ἀϑϑυτηθα 8ἃ5. 56] -ονιαθαῦ : ψ Ὠ1Ο ἢ 
ΜΘ γηΔΥ͂ ἴαϊκο, ψῦἢ ΘΟΠ]οίθυτη., 85. 8} 
Ἰπα]οαύϊοι οὗ ὑπ Ἰαῦθν ἀαῦθ οὗ ῃ6 αογρίδβ. 
ἘῸΥ ῬΙαῦο νν1}}} οἴῃ Ὀ6 ἔοαπᾶ ὕο ὕαϊζθ ἴον 
δυδηϊοα 1ῃ ἃ Ἰαῦθν. νυ μαῦ Ὧθ6 δ5 δὴ αὖ 
συραῦ ραΐὶῃβ ἴο ῥόον ἴῃ βοῖὴθ δι θυ 
αἰα]οραθ. ἴὰ ὑπ ῬὨΣΘΌυΒ (Ρ. 48) νγὸ 
ἢπα δὴ διηδίορουβ αἰδυυ αὐύϊοη οἵ ἡδέα, 
λυπηρά αῃὰ μηδέτερα, νὨϊοΩ Ῥ]αίο οτ- 
ῬΙου58 ἴῃ χοβαδαθιοη οὔ ἃ νν6}1- ποῦν Ογμὶ- 
68] ραγδᾶάοχ. 
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ΠΩΛ. οΟὖκ, ἀλλὰ ταῦτα. 
’, ν εὰ Ἂ ᾿ “ ν “ 9 

ΣΏ. Πότερον οὖν τὰ μεταξὺ ταῦτα ἕνεκεν τῶν ἀγα- 
΄“3» ω “Ἃ. 3 Ἂς ἰω ’ 

θῶν πράττουσιν, ὅταν πράττωσιν, ἢ τἀγαθὰ τῶν μεταξύ; 
ΠΙΩΜΛ. Τὰ μεταξὺ δήπου τῶν ἀγαθῶν. 

ῬΥΡΉ ΥΝ ἀγαθὸν ἄρα διώκοντες καὶ βαδίζομεν, ὅταν Β 
βαδίζωμεν, οἰόμενοι βέλτιον εἶναι, καὶ τὸ ἐναντίον ἔστα- 

ο “ ἊΜ ων: ΜᾺ ΜᾺ «Ἁ » 

μεν, ὅταν ἑστῶμεν, τοῦ αὐτοῦ ἕνεκα, τοῦ ἀγαθοῦ. ἣ οὐ; 

ΠΏΜΟΙΝαίι. 
9 “Ἃ Ἁ τὰ ἣν» » 3 ΨΖ' ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ ἀποκτίννυμεν, εἴ τινα ἀποκτίννυμεν, 

Ψ 

καὶ ἐκβάλλομεν καὶ ἀφαιρούμεθα χρήματα, οἰόμενοι ἄμει- 
νον εἶναι ἡμῖν ταῦτα ποιεῖν ἢ μή; 

ΠΩΛ. Πώνυ γε. 
Ψ 95. » “9 Ἵν ΝΥ ἮΝ 

ΣΏ. Ἕνεκ᾽ ἄρα τοῦ ἀγαθοῦ ἅπαντα ταῦτα ποιοῦσιν 

οἱ ποιοῦντες. 
ΠΩ... Φημί. 
ΧΧΙΝν. ΣΏ. Οὐκοῦν ὡμολογήσαμεν, ἃ ἕνεκά του 

“ Ἃ ϑΎΤ ΩΝ , 3 9 ΠΝ ὧν ΚΝ α ἡρῳ ποιοῦμεν, μὴ ἐκεῖνα βούλεσθαι, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο οὗ ἕνεκα Ο 
ταῦτα ποιοῦμεν ; 
ΠΛ. Μάλιστα. 

» 

ΣΏ. Οὐκ ἄρα σφάττειν βουλόμεθα οὐδ᾽ ἐκβάλλειν ἐκ 
Ψ᾽'΄ῪΝ 4 39 Ἁ ὕ 9 ἴω ε “ . τῶν πόλεων οὐδὲ χρήματα ἀφαιρεῖσθαι ἁπλῶς οὕτως, 

9 3 Ἃ οὺὴ ΄“ ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν ὠφέλιμα 7) ταῦτα, βουλόμεθα πράττειν αὐτά, 
βλαβερὰ δὲ ὄντα οὐ βουλόμεθα. τὰ γὰρ ἀγαθὰ βουλό- 

θ ε Ν , Ν δὲ ’ 39 θὰ ’, Ν 9 μεθα, ὡς φὴς σύ, τὰ δὲ μήτε ἀγαθὰ μήτε κακὰ οὐ βου- 
’ ἃ Ἃ λόμεθα, οὐδὲ τὰ κακά. ἢ γάρ; ἀληθῆ σοι δοκῶ λέγειν, 

ὦ Πῶλε, ἣ οὔ; Τί οὐκ ἀποκρίνει ; 

ΠΏ, ᾿Αχηθῆ. 
ΣΩ. Οὐκοῦν εἴπερ ταῦτα ὁμολογοῦμεν, εἴ τις ἀπο- Ὁ 

κτείνει τινὰ ἢ ἐκβάλλει ἐκ πόλεως ἢ ἀφαιρεῖται. χρήματα, 
εἴτε τύραννος ὧν εἴτε ῥήτωρ, οἰόμενος ἄμεινον εἶναι αὐτῷ, 
τυγχάνει δὲ ὃν κάκιον, οὗτος δήπου ποιεῖ ἃ δοκεῖ αὐτῷ. 
ἢ γάρ; 

ΠΩΜΛ. Ναί. 

468 Ο. ἁπλῶς οὕτως} Τῃ 0 ἀρδύγαοῦ ; “ννὸ ἄο ποὺ ΨΠΠῚ υὐαγᾶονυ. ἔὸν ταυσᾶου Β 
οαὖῦ Οὗ γΩΘΓ6 ὑνϑῃθοη 688 Πα τνἱυμοιιῦ ἈΠΥ 5αγο,᾿ ὅἄζο. 
ὉΠ ΘΡΙΟΣΥ νον. ΟΥ, 8ἃ9. 6 βμοαυ]ᾶ ΒΔΥ͂, 
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ΣΩ. 

ΓΟΡΓΙΑΣ. 4 

ἐν 9 οὐ  ὰἁ » ἴω Αρ οὖν καὶ ἃ βούλεται, εἴπερ τυγχάνει ταῦτα 
Ν 4 ’ 3 9 ’ 

κακα οντα; Τι οὐκ ἄποκρίνει; 

ΠΩΔΜ. 
3 ΄“- Ἵ 
Αλλ᾽ οὐ μοι δοκεῖ ποιεῖν ἃ βούλεται. 

» 3. κ᾿ κ᾿ ΣΏ. Ἔστιν οὖν ὅπως ὁ τοιοῦτος μέγα δύναται ἐν τῇ 
’ὕ ’ὕ » Ἁ Ἑ πόλει ταύτῃ, εἴπερ ἐστὶ τὸ μέγα δύνασθαι ἀγαθόν τι κατὰ 

τὴν σὴν ὁμολογίαν ; 
ΠΩΛ. οὐκ ἔστιν. 

ΣΏ. ᾿Αληθῆ ἄρα ἐγὼ ἔλεγον, λέγων. ὅτι ἔστιν ἄνθρω- 
πον ποιοῦντα ἐν πόλει ἃ δοκεῖ αὐτῷ μὴ μέγα δύνασθαι 

μηδὲ ποιεῖν ἃ βούλεται. 
ΠΩΜΛΜ. «ὋὩς δὴ σύ, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἂν δέξαιο ἐξεῖναί 

σοι ποιεῖν ὅ τι δοκεῖ σοι ἐν τῇ πόλει μᾶλλον ἢ μή, οὐδὲ 
λ Ἂ Ψ ἴὸὃ ἌΓΙΝ ἢ ρυ9 ἌΣ ἃ δῷ 5». 'ἴ' 

ζηλοῖς ὅταν τὃῃς τινὰ ἢ ἀποκτείναντα ὃν ἔδοξεν αὐτῷ ἢ 
ἀφελόμενον χρήματα ἢ δήσαντα. 

ΣΩ. Δικαίως λέγεις ἢ ἀδίκως ; 
ΠΩ ,Λ. 

ἐστιν; 

ΟΣΏ. Εὐφήμει, ὦ Πῶλε. 
ΠΩΛΜ. Τί δή; 

Σ,Ω; 

τοὺς ἀθλίους, ἀλλ᾽ ἐλεεῖν. 

Ὁπότερ᾽ Ϊ ἂν ποιῇ, οὐκ ἀμφοτέρως ζηλωτόν 

Ὅτι οὐ χρὴ οὔτε τοὺς ἀζηλώτους ζηλοῦν οὔτε 

ΠΩΛΔ. Τί δαί; οὕτω σοι δοκεῖ ἔχειν περὶ ὧν ἐγὼ 

λέγω τῶν ἀνθρώπων ; 

ΣΩ. Πῶς γὰρ οὖ; 
ΠΛ. 

σ 3. 9 ’, ἃ ΓΝ ’ 36 ΠΝ 
Οστις ουν αποκτιννυσιν ον α΄ἂν δόξῃ αυτῳ, 

,’ 3 ’ » ὃ Ψ΄- ἰοὺ ον ΕἹ ’, 

δικαίως ἀποκτιννύς, ἄθλιος δοκεῖ σοι εἶναι καὶ ἐλεινός ; 

ΣΩ. Οὐκ ἔμοιγε, οὐδὲ μέντοι ζηλωτός. 
ΠΩΔΛ. οΟὐκ ἄρτι ἀθλιον ἔφησθα εἶναι ; 

Ων “- ’ ἣΝ 

ΣΩΏ. Τὸν ἀδίκως γε, ὦ ἑταῖρε, ἀποκτείναντα, καὶ 
Β ἐλεινόν γε πρός: τὸν δὲ δικαίως ἀζήλωτον. 

409. ἐλεινός] Μυ]ρ. ἐλεεινός. 868 
Ῥουβοι 5 Ργοῦ. δὰ Ηρο. Ῥ. νὶ : “Αὐιοδθ 
Ἰϊηρδο ΔηΔ]ορῖα Πδη6 βουϊρύσνατη Παριυαῦ. 
ταῦ δηΐτη ἃ δέος ἔογυηαῦαν δεινός, αὖ ἃ 
κλέος κλεινός, 8ῖϊ5 80 ἔλεος τογιηδύυν 
ἐλεινός." ΤῈ οἰγοαμπιβύδηοο ὑΠαὖ {116 ἔΌγ Τὰ 
ἐλεεινός 18. αἰυηοϑῦ ὉΠΪνΘΥΒΆΠΥ ἔοαμα ἴῃ 
Ὁ86 ὑγερϑάϊδηβ, νυ] 6γῸ ὉΠ 8 τη Όγ6 ΤΘαΌΪΓ6Β 

ἐλεινός, 15. ἃ Ῥτοοῦ ὑπαῦ ὅθ δαὐπουϊν οἵ 
0 ΜΒ55. γᾶν Ὀ6 ΒΆ}6]ν βοῦ αβϑιὰθ ἴῃ 
ῬΙΌΒΘ ΨΓΙΘΙΒ 4ἰ5οθ. Τὴ6 Αὐύϊα ἔστ 18 
Ῥγθβουνθα ἴῃ ὕῃθ οἂβθ οὗ ἐμ ἀογϊναῦϊνθ 
Δανον ἰῃ Αὐἰδῦ. Το. 1068, κλάειν 
ἐλεινῶς, ἃπα Ὀγ ομθ ΜΆ. ἴῃ ϑορὶι. Ῥ}}}. 
870. 
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5" . 9 Ἂς Ἀ 

ΠΩΛ. Ἢ που ὅ γε ἀποθνήσκων ἀδίκως ἐλεινός τε καὶ 

ἀθλιός ἐστιν. 
δξν ᾽’ “ ἴω. Ἃ 

ΣΏ. ἭΗττον ἢ ὁ ἀποκτιννύς, ὦ Πώῶλε, καὶ 
ν 3 ’ὔ 

δικαίως ἀποθνήσκων. 

Ὁ 

ΠΩΔΛ. Πῶς δῆτα, ὦ Σώκρατες ; 

ΣΩ. Οὕτως, ὡς μέγιστον τῶν κακῶν τυγχάνει ὃν τὸ 

ἀδικεῖν. 

ΠΩΛ. Ἢ γὰρ τοῦτο μέγιστον; οὐ τὸ ἀδικεῖσθαι 

μεῖζον; 

Σ 2. 
ν ’ 

ἨΗκιστα γε. 

ΠΩΛΔ. Σὺ ἄρα βούλοιο ἂν ἀδικεῖσθαι μᾶλλον ἢ ἀδι- 
΄Ὼ;ῳωΗΩΝ 

κειν; 

ΣΩ. ΒΒουλοίμην μὲν ἂν ἔγωγε οὐδέτερα εἰ δ᾽ ἀναγ- 
"Ὰ » Ἰὃ ΤΥ Ἁ Ἰὃ ΄ θ ε ’, Ἅ αλλ Ἰὸὃ 

καῖον εἴη ἀδικεῖν ἢ ἀδικεῖσθαι, ἑλοίμην ἂν μᾶλλον ἀδι- 
κεῖσθαι ἢ ἀδικεῖν. 

ΠΩ... Σὺ ἄρα τυραννεῖν οὐκ ἂν δέξαιο ; 

ΣΩ. Οὖκ, εἰ τὸ τυραννεῖν γε λέγεις ὅπερ ἐγώ. 
ϑ9 ϑυταΡ ων ἕἕ Ψ ᾿Ξ 9 ΡΥ 3 ΄“ 

ΠΩ. ᾿Αλλ᾽ ἔγωγε τοῦτο λέγω ὅπερ ἄρτι, ἐξεῖναι ἐν τῇ 
ἊὉ [ο ἴω “ ᾿ 9 ’, Ν 

πόλει, ὃ ἂν δοκῇ αὐτῷ, ποιεῖν τοῦτο, καὶ ἀποκτιννύντι καὶ 
3 Ψ Ἁ ’ ’ὔ Ν ἃς ε Α. ’ ἐκβάλλοντι καὶ πάντα πράττοντι κατὰ τὴν αὑτοῦ δόξαν. 
ΧΧΥ. ΣΏ. Ὦ μακάριε, ἐμοῦ δὴ λέγοντος τῷ λόγῳ 

9 ἴω ΕῚ Ν 9 Ἁ 9 9 ῪΜᾺ ᾿ Ἁ ε Ν ’ 

ἐπιλαβοῦ. εἰ γὰρ ἐγὼ ἐν ἀγορᾷ πληθούσῃ λαβὼν ὑπὸ μά- 

λης ἐγχειρίδιον λέγοιμι πρὸς 

α. τῷ λόγῳ ἐπιλαβοῦ] Ιηΐῇ, ὅ06 8, ἐμοῦ 
γε ἀκούων ἐπιλαμβάνου, ἐάν τί σοι δοκῶ 
μὴ καλῶς λέγειν. 

Ὁ. ἐν ἀγορᾷ πληθούσῃ ιν. 6. ἴῃ {}6 
ξούσθποοι. Ηρχοά. 11.178; Αὔπθη. Ρ. 279. 
2. Χαοπορίιοη βαγ5 οἵ ὅοουῦ., πρωΐ εἰς 
τοὺς περιπάτους καὶ τὰ γυμνάσια ἤει, καὶ 
πληθούσης ἀγορᾶς ἐκεῖ φανερὸς ἦν, 
καὶ τὸ λοιπὸν ἀεὶ τῆς ἡμέρας ἣν ὅπου 
πλείστοις μέλλοι συνέσεσθαι. 

ὑπὸ μάλης} ὅϑοΠο!., ἐπὶ τοῦ κρυφίως τι 
πράττειν, ὡς Δημοσθένης ἐν ᾿Αφόβῳ (ρ. 
848. 12), “ ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ὑπὸ μάλης ἡ πρό- 
κλησι5 γέγονεν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἀγορᾷ. πλη- 
θυντικῶς δὲ οὐ μάλας λέγουσιν, ἀλλὰ 
μασχάλας. Λυσίας---- καὶ τὴν μὲν κόμην 
ψιλὴν ἔχεις, τὰς δὲ μασχάλας δασείας.᾽ 
ΑΒ ΒΥΩΟΥΤΔΟΌΒ ῬΏΤ 565. Π6 τηθη 1085 ὕπὸ 
κόλπον ΟΥ ὑπὸ κόλπου. ΟὈτηρ. ΑΘΒΟ ἢ. 
ΟΠΒΟΘΡἢ. 79, δακρύω δ᾽ ὑφ᾽ εἱμάτων, ἀπᾶ 
086 νϑὺπ. “ἴῃ ὅθ Βῖθθνο ; ΕἾ, δοιιδ σῶρθ. 

ἐξ 5 ων γ᾿ σὲ ὅτι Ὦ Πῶλε, ἐμοὶ δύναμίς 

ΟἸγίαρ. βθθηβ8 ἤο πᾶνο σϑδᾶ, ὑπὸ μάλης 
ἐγχειρίδιον καὶ λύχνον, πα ὈοΪονν, εἰ 
οὖν... δείξαιμι τὸ ἐγχειρίδιον καὶ τὸν 
λύχνον. ὙΠα λύχνος γ1δ ὺ πᾶν Ὀθθὴ 8 
Ὀγιρηῦ ὑπουρῦ οὗ 1118 οὐνῃι, ἔο δοοοπηῦ ἴῸΣ 
ὕη8 Ὀατηϊηρ' ΟΥ̓ ΏΠ6 ΓΒΘΏΔ], [ΟΥ̓ νυ 1 ἢ ρὰγ- 
ῬΟΒ6 ἃ ἀδροοῦ ψου]ὰ Ὀ6 ῃ ἀηϑιυῖῦα Ὁ]6 1π|- 
Ῥ]θιηθηῦ. ΟΥ̓ ἢ τΔῪ ΠᾶνΘ ΥΘᾺ]}Υ ἰοαπα {6 
γγογαβ ἴῃ Ὠἶ5 οορυ. Τπδὺ ὑπὸ μάλης π6688 
ποῦ ὕο Ὀ6 ᾿Ιηδονργθύθα ᾿Σθ Αγ ΠΟΘ, ν᾽ 6 566 
ἔνουα ὕμ6 Φ]]ονν ηρ' Ῥαββαρθ οὗ ὕῃ6 1,αννϑ 
(νι. 789 0), γν θυ, βρθαϊίηρ' οὐ ὕΠ6 τηϑηῖδ, 
ἔῸγ σοοὶς οὐ αυδὶ] βρ ὐϊηρ ρυθνιθηῦ ἰὴ 
ΑΔ ρη5, Ρ]αῦο 5808, πρὸς τούτοις λαβόντες 
ὑπὸ μάλης ἕκαστος, τοὺς μὲν ἐλάττονας 
εἰς τὰς χεῖρας, μείζους δ᾽ ὑπὸ τὴν ἀγκάλην 
ἐντός, πορεύονται περιπατοῦντες σταδίους 
παμπόλλους ἕνεκα τῆς εὐεξίας οὔ τι τῆς 
τῶν αὑτῶν σωμάτων ἀλλὰ τῆς τούτων τῶν 
θρεμμάτων, ΜΘ’ Αϑὸ ΟΌΒΘΡν65. 7αϑύ]γ, 

“Ὁ ε 

ὭΤΤΟΨ Ἢ 0 

““ὑπὸ μάλης λαβόντες ρΘΏΘΓΑΙ]Θ οϑύτττο.. 
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ὦ Ν Ε τις καὶ τυραννὶς θαυμασία ἄρτι προσγέγονεν' ἐὰν γὰρ 
Ψ Ν ἣ ων Ὄ “ ἄρα ἐμοὶ δόξῃ τινὰ τουτωνὶ τῶν ἀνθρώπων ὧν σὺ ὁρᾷς 
αὐτίκα μάλα δεῖν τεθνάναι, τεθνήξει οὗτος ὃν ἂν δόξῃ: 

», » ΄-ἃ κ΄ “- 

κἂν τινα δόξῃ μοι τῆς κεφαλῆς αὐτῶν κατεαγέναι δεῖν, 
κατεαγὼς ἔσται αὐτίκα μάλα, κἂν θοιμάτιον διεσχίσθαι, 

,’ »» ᾽ ’ 3 Ν ’ὔ Ξ3 Ὺ»" ῪᾺ Β διεσχισμένον ἔσται" οὕτω μέγα ἐγὼ δύναμαι ἐν τῇδε τῇ 
ΩΣ “- ’ , ’, πόλει. εἰ οὖν ἀπιστοῦντί σοι δείξαιμι τὸ ἐγχειρίδιον, ἴσως 

“Ὁ ’ ἰδὰ Ψ ΜῈ ’ Ψν Ν ’ “Ὁ ’ ἂν εἴποις ἰδὼν ὅτι Ὦ Σώκρατες, οὕτω μὲν πάντες ἂν μέγα 
Ν ἴω 

δύναιντο, ἐπεὶ κἂν ἐμπρησθείη οἰκία τούτῳ τῷ τρόπῳ 
᾽ν 3 Ψ ὃ ῪᾺ νΝ ’ 

ἥντιν ἂν σοι δοκῇ, καὶ τά 
᾽ὔ’ ᾿ Ἂ “Ὁ ’ 

τριήρεις καὶ τὰ πλοῖα πάντα 
3 9 9 » “Ξ ́',͵, 9 » Ἷ 

ἀλλ᾽ οὐκ ἄρα τοῦτ᾽ ἔστι τὸ 
“κ" Δ “ 

δοκεῖ αὐτῷ. ἢ δοκεῖ σοι; 
ΠΩΔΛ. Οὐ δῆτα οὕτω γε. 

3 ’ , Ν ς 

γε ᾿Αθηναίων νεώρια καὶ αἵ 
Ν Ν ΄, Ἁ δεν καὶ τὰ δημόσια καὶ τὰ ἴδια. 

, ’ ᾿ἷν “ ἃ μέγα δύνασθαι, τὸ ποιεῖν ἃ 

Ι ΣΏ. ἜΝχεις οὖν εἰπεῖν δι’ ὃ τι μέμφει τὴν τοιαύτην 
δύναμιν ; 

ΠΩΔΛ. Ἔγωγε. 

ΣΟ ς Τί δή; λέγε. 

ΠΩ.Λ. Ὅτι ἀναγκαῖον τὸν οὕτω πράττοντα ζημιοῦσθαί 
ἐστιν. 

ΣΩ. Τὸ δὲ ζημιοῦσθαι οὐ κακόν ; 
ΠΩΛ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Οὐκοῦν, ὦ θαυμάσιε, [τὸ μέγα δύνασθαι] πάλιν 
αὖ σοι φαίνεται, ἐὰν μὲν πράττοντι ἃ δοκεῖ ἕπηται τὸ 

ΟΥ̓Δ 5 ἀϑαγραῦι αἀὰᾶ6 οσουϊδαμύαν οὖ 
οΥηΐηο ὑθραηΐαν, μ6 οΘαἀαηῦ νοὶ] ΘΕ αρταηῦ, 
γ6] οἵπηΐπο σομβριοϊα ὗν." Αὐὶβϑῦ. [γ8. 
ΟΒό, κἄπειτα δόρυ δῆθ᾽ ὑπὸ μάλης ἥκεις 
ἔχων, 66 {π6 1 ΘΓᾺ] 56 η86 18. ΘᾺ Ά}}Ὺ 
Θχοϊααθᾶ. 

τῆς κεφαλῆς---κατεαγέναι)] Α 5υ[ῇ- 
οἰ ἔλυ]ἶαν ἀ86 οὗὨ ὑμ6 βρη. οὗ ὉΠ 6 
Ῥαγῦ οὐ ρΐαοθ. Ατσὶβῦ. Ἀομάγη. 1180, τῆς 
κεφαλῆς κατέαγε περὶ λίθον πεσών : ἰὃ. 
Ὑεβρ. 1428. Ἡοτγοάϊδη ἂρ. μά. δᾶ 
ΒΌΘΡΗ. Ιμ6χ., κατεαγὼς τῆς κεφαλῆς, οὐ 
μὴν πᾶσαν τὴν κεφαλήν, ἀλλὰ μέρος τι 
αὐτῆς. Εὔπολις. Οὐ γὰρ κατάξεις τῆς 
κεφαλῆς τὰ ῥάμματα. Βαὺῦ κατεαγέναι 
τὴν κεφαλήν ἰδ ΘαΌΔΠΥ ρμοοᾶ Αὐἴϊο: 
Τ,γ5ῖηβ, Ρ. 99. 48. 50 τὰ ὦτα κατεαγότων, 
η΄. 5615 ΒΕ. Ηρ ἰχ., “11 στοβοῖνο ὑμαῦ 
ΔΠΥ οπ6 οὗ ὑπϑιὴ 8!ιου]ᾷ πᾶν 118 θᾶ 

ὌγοΪκΘη, Ὀγοΐσθῃ 1Ὁ 5}4]1 Ὀ6,᾽ ἄο. 
470. Οὐκοῦν, ὦ θαυμάσιε] ΤΠ ἔγοαποηῦ 

τορούϊθιου οὗ δύνασθαι 15. αὖ ᾿οαδῦ τη- 
Ῥ]βαβίηρ. [1ἢ ΟἸγτΡΙΟου 8 5. ΘΟΡΥ, ὕδ6 
Βθηΐθηοθ Ῥ]αῖην οηδθα νυ ἢ σμικρόν 
(Οουητῃ. Ρ. 78, 98 }1}, δῃᾷ 1 οδῃμποῦ θαῦ 
ὑμῖπὶς ὑμαῦ ὕμ6 ἢνϑῦ τὸ μέγα δύνασθαι 
νγ͵ὰβ ἀἀάρα ἴῃ ὑΠ6 Ἰηλυρῖη ὈΥ 8 ᾿πίο- 
Ῥγθίοῦ ψ]ιο αἰά ποὺ ρϑγοθῖνο ὑμαὺ ὑπὸ 
Βα θοῦ οΥ̓ εἶναι 18. 86 οἷαιιβθ ἐὰν μὲν 
πράττοντι... ὠφελίμως πράττειν. ΤῊΘ βύι- 
ἀρηῦ νν1}} οὔβουνο ὑμαῦ ἐὰν μέν 158 ΤΌ]]ονν οα 
ἴῃ ΔΡΟάοβὶ ὈΥ εἰ δὲ μή, ποῦ ὈΥ ἐὰν δὲ μή. 
ΤῊΙ5 τιϑᾶρα 15 ἀν 581, ΘΓ Θ ὯῸ βθοοῃᾶ 
γΘ Ὁ ἔΟ]]ονν5, εἰ δὲ μή Ἰιανίηρ ὑΠ6 ὍὉγ 66 οὗ 
ἄλλως δέ, αἰϊοψιιῖ. ὃ66. ϑνυτηροβ. 180 Ὁ, 
ἐὰν μέν σοι ἐθέλῃ παύεσθαι ἣ λύγξ, .. εἰ 
δὲ μή, ὕδατι ἀνακογχυλίασον (ἴοι ἐὰν δὲ 
μὴ ἐθέλῃ). 
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ὠφελίμως πράττειν, ἀγαθόν τε εἶναι, καὶ τοῦτο, ὡς ἔοικεν, 

ἐστὶ τὸ μέγα δύνασθαι: εἰ δὲ μή, κακὸν καὶ σμικρὸν 

[δύνασθαι]. Σ᾽ κεψώμεθα δὲ καὶ τόδε. ἄλλο τι ὁμολο- 

γοῦμεν ἐνίοτε μὲν ἄμεινον εἶναι ταῦτα ποιεῖν ἃ νῦν δὴ 

ἐλέγομεν, ἀποκτιννύναι τε καὶ ἐξελαύνειν ἀνθρώπους καὶ 
“- 4 Ν » 

ἀφαιρεῖσθαι χρήματα, ἐνίοτε δὲ οὔ ; 

ΠΩΛΜ. Παάνυ γε. 
“". Ἁ Ἁ ΄“ Ν 9 

ΣΩ. Τοῦτο μὲν δή, ὡς ἔοικε, καὶ παρὰ σοῦ καὶ παρ 

ἐμοῦ ὁμολογεῖται. 
ΠΩΛ. Ναί. 

Ἂ" 3» 5“ “ ἴω 

ΣΏ. Πότε οὖν σὺ φὴς ἄμεινον εἶναι ταῦτα ποιεῖν ; 
3 Ἁ , Ψ ε ’ 

εἰπὲ τίνα ὅρον ὁρίζει. 
3 3 3 ΠΩΛ. Σὺ μὲν οὖν, ὦ Σώκρατες, ἀπόκριναι ταὐτὸ 

τοῦτο. 
Ε 3. ᾿ » ' 3 κ᾿ 

ΣΩ. ᾿Ἐγὼ μὲν τοίνυν φημί, ὦ Πῶλε, εἰ σοι παρ ἐμοῦ 
ψῷἝ» 3 9 , ψ Ἀ ὃ ,ὕ π᾿ - 
ἠδιόν εστιν ακουέειν, οταν μὲν ἱκαιὼως τις Ταῦτα, ΤΟΙ)» 
» ᾿ Ψ ν 302 , 
ἄμεινον εἶναι, ὅταν δὲ ἀδίκως, κάκιον. 
ΧΧΥΙ. ΠΩΛ. δΧαλεπόν γέ σε ἐλέγξαι, ὦ Σώκρατες. 

ἀλλ᾽ οὐχὶ κἂν παῖς σε ἐλέγξειεν ὅτι οὐκ ἀληθῆ λέγεις ; 
ν 5 “νι - Ν ’, Ψ » ἊἋ 

ΣΩ. Πολλὴν ἄρα ἐγὼ τῷ παιδὶ χάριν ἕξω, ἴσην δὲ 

καὶ σοί, ἐάν με ἐλέγξῃς καὶ ἀπαλλάξῃς φλυαρίας. ἀλλὰ 

μὴ κάμῃς φίλον ἄνδρα εὐεργετῶν, ἀλλ᾽ ἔλεγχε. 

ΠΩΛ. ᾿Αλλὰ μήν, ὦ Σώκρατες, οὐδέν γέ σε δεῖ πα- 
λαιοῖς πράγμασιν ἐλέγχειν: τὰ γὰρ ἐχθὲς καὶ πρώην γε- "Ὁ 

Ὁ. τὰ γὰρ ἐχθὲς καὶ πρώην] “γοδίογ- 
ΠΟΥ ΟΥ ὑπο ἀδαγ Ὀοίογο---πο οὔπον ἀὰν.᾿ 
Ήσοιη., χθιζά τε καὶ πρωϊζά: Τπαο. 11]. 
118, οὐδένι ἐμαχόμεθα χθὲς ἀλλὰ πρώην. 
“Α5 ὕὍπ6 ὕϊηθ οὗ 818 ἀϊδίοραθ Ῥ]δῖη]ν 
ἈΡΡΘΔΥ5 (στόγὰ ὑμαῦ Ῥαββαρθ ἰὼ Ὁ. 479, καὶ 
πέρυσι βουλεύειν λαχών, ἩὨΪΟΙ 15. δα ΓΘ Ὰ 
πούϊοθ οὗ ὉΥ Αὐποπδθυβ, ν. 217) ὅο 6 
ΟΙ. 98. 4 (8.6. 406), ὕπ86 γϑᾶν αἴδοι {116 
Βορα-ρῦ αὖ Ατρίηαϑαθ, 686 νου 8. πηαϑῦ 
6 ὕδίκθῃ ἴῃ ἃ ἸΓρῸ Β6η86, ἃ8 Υγ6 580 οὗ 
ἃ Ὠ]ηρ᾽ Ιοπρ ραβϑύ, “1ὖ Βαρρομρθα Ὀαῦ {}16 
ΟὔμΟΡ αν, θη νγ οογήρανθ ἴᾧ 10} 
ΤΟΥ ἃηοΙοηῦ ΦΙΤΉ68: [Ὁ ΑΤΌΠο]απ5. Πα 
ΠΟΥ͂ τοϊρηρᾷ αὖ ᾿Ἰθαδῦ ὩΪηΘ ὙΘΔ}5᾽ (θὰ γΥ 
οἰσιῦ ὙΘΆΥΒ---βθθ ΟἸϊαΐου, Εἰ. Ἡ,, 11. δὴ. 
414. 2, ἴὉ. ν. 225), “ηὰαὰ οολύϊηυοα οἡ 
6 ὕπτομθ ἃθοὰῦ 5]Χ υϑαγβ Ἰομρον, 80 
ἴῃ Ρ. ὅ08 ἴῃ ὑμοβθθ ψοσάβ, Περικλέα του- 

τονὶ τὸν νεωστὶ τετελευτηκότα, χγ6 τχσϑῦ 
αηἀογβία πᾷ νεωστί ἴῃ ὑΠ6 βϑγηθ ΤΩ ΔΉ ΠΘΡ, 
ἴον ῬΟυῖΟ]65 μα Ῥθθὴ αἀθαὰ ὑινθηΐγ- 
ὕγΘ6. γϑῆγβ, θαῦ Π6 ὑϊτηθ 18. ὕμουθ θοῃ- 
Ῥαγβᾷ υνιῦ ὑμαῦ οὗ Οἴπλοη, Τ᾽ θυ ϑύοο 68, 
ὅχο., γ»}ὴῸ αἰοα ἸδηΥ γὙθαγβ Ὀοίοσθ. ὅοον. 
Ἰηἀοροα γηϊρῃῦ αν βθθὴ ἃ ηα σϑιηθι ον ρα 
Οἴμοι, ὕμθ οὔμοῦ ὕνο ἢ οουϊά ποῦ. 
ΤΉ ο86. ραν ϊοαϊατθ οὐ ΑὐομοἸα8᾽5. ΠΙΒΌΟΥΥ 
ΔΥΘ σατοῦβ ἀπα ποῦ ὅο Ὀ6 τοῦ νἱὉἢ οἶβο- 
 Πθγθ. ΑΡΠθηδθαβ. (χὶ. 5606) 5. αὐϑατνᾷ 
ΘΠΟΟΡὮ ὕο αποϑύϊοα ὑῃ6 ἔγαῦ οὐὨἁ 1686 
ῬΑΓΌΙΟΪΑΥ 5, ΟΥ̓, ΒΌΡΡΟΒΙηρ ὑπο ἴο Ὀ6 
ὕσαθ, ἢ6 ϑᾶγ8 ὑμαῦ ΠΟΥ ἅγ6 ἰηϑύβηςσοβ Οὗ 
Ῥ]αῦο᾽Β ἱηρταύ 6, 0 νγὰθ το! ἴῃ 
ἔανοιν νν1Ὁ}). Ατομοὶασθ. ΤῊΘ ῬαβθαρΘ 
ν]ο 6. οἰὔοθ. ἐπ  Ἰδοὶν «ἴδοι ΤΥομη 
λυ υϑῦϊαβ οὗ Ῥθυραγηνβ αἰβρυον 68 2}1 15, 
ἔου τὸ βῆοννβ Ρ]αῦο᾽Β Θοπηοχίοη ὕο ἤᾶνθ 
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’ “ ε “" 

γονότα ταῦτα ἱκανά σε ἐξελέγξαι ἐστὶ καὶ ἀποδεῖξαι ὡς 
πολλοὶ ἀδικοῦντες ἄνθρωποι εὐδαίμονές εἰσιν. 

ΣΩ. Τὰ ποῖα ταῦτα; 

ΤΩ. 
» 

ἄρχοντα Μακεδονίας ; 

᾿Αρχέλαον δήπου 
΄-Ἢ Υ ᾽’ ε »» 

τοῦτον τὸν Περδίκκου ὁρᾷς 

ΣΩ. Εἰ δὲ μή, ἀλλ᾽ ἀκούω γε. 
ΠΩΔΛ. Εὐδαΐμων οὖν σοι δοκεῖ εἶναι ἢ ἄθλιος ; 

5 ον 3" ἴω 9 Ἷ 2 ΄- 

ΣΏ. Οὐκ οἶδα, ὦ Πῶλε' οὐ γάρ πω συγγέγονα τῷ 

ἀνδρί. 
ΠΩΛ. τί δαί; συγγενόμενος ἂν τ, ἄλλως δὲ 

αὐτόθεν οὐ γιγνώσκεις ὅτι εὐδαιμονεῖ; 
ΣΏΩ. Μὰ Δ οὐ δῆτα. 

ΠΩΔΛ. Δῆλον δή, ὦ Σώκρατες, ὅτι οὐδὲ τὸν μέγαν 
᾿ς ἊΨ ᾽ὔ 39 ᾽᾽ 3 

βασιλέα γιγνώσκειν φήσεις εὐδαίμονα ὄντα. 

ΣΩ. Καὶ ἀληθὴ γε ἐρῶ: οὐ γὰρ οἷδα παιδείας ὅπως 
» Ν , 
εχέυ και δικαιοσύνης. 

᾽ὔ ’ [2 ’ ’ 

ΠΩΛΜΛΜ. τί δαί; ἐν τούτῳ ἢ πᾶσα εὐδαιμονία ἐστίν ; 

Ὀθθὰ ψἱἢ Ῥονάϊοοα ἐλ ΖΤϊγα, ΜῸΟ 
Ῥαρᾷῃ ἴο τοῖρῃ. ὑμὶτύγ- να ὙθαΥΒ. ΙΌΟΥ 
ΑὙοΠμ ]ϑα8᾽5 ἀθαίῃ, πα τνὰϑ θ᾽ ἀθὺ Ὀσοῦμον 
ἴο ὑπθ ἔδιποιι5 ῬἘ1ΠΕρ οὗ Μαοθάοῃ. ΥὙΥ8 
Ὦδνθ Δ δρίβί] οὔ Ῥ]αῦο ἴἤο ὑμαῦ ρυΐποο 
5011] τϑιηϑὶ πἰηρ,, Αὖ ὑμ6 ὕϊπηθ οὗ Αὐομθ- 
Ἰδ5᾽5 ἀθαῦῃ, Ρίαϊίο τνᾶβϑ ππᾶθυ ὑλἰγῸν 
ὙΘΑΥΒ οὗ δοϑ᾽ (1. αἀγαγ). ἜἘΠ6 ὈΙαπᾶθν 
ΟΥ Αὐμθηδθὰβ 15 δ]η]οϑῦ που 1016. Τύ 
ἸΏΔΥ ΒΘΥ6 8ἃ5 ὃ ΟΥ̓ζΘΥοὴ Οὗ ὕη6 ν8]ὰθ 
ΟΥ̓ οὔδιοι" γα] οαδηῦ δοοαβαθ 5 οὗἨ Ρ]αΐο 
Δα ἢΪ5. Β6Π00] 1 Ο ἢ γα ἤανα τὸ αἰγθοῦ 
γθθη5 ΟΥ̓ τϑίαϊψιηρ. Ασοῃοίδαβ 15. 06 
Κιῃρ ψὴο οηὐου αϊηρα Ἰὐυχὶριθβ, ἐμᾷ 
αὖ ψΜΏΟΒ6 οουσὺ ὑπ φορῦ αϊθρᾶ. ἨἩἯΐϊβ8 
ὑδίθηῦ ἃ8 ἃ ΤΌΪΟΙ 15. ΠΙΡΉΪΥ οχύο]]θα Ὀγ 
ΤὨυογαϊδ5 (11. 100). Αοοογάϊηρ ἴο 
Αραδ (Υ. Ἡ. χὶ. 49), δούλης νἱὸς ἦν 
τῆς Σιμίχης. ΤΠ6 δαῦμον ΚΓ 0Ὁη8 Βοοοπᾷ 
ΑἸΟΙ]). 8] .ρ5. ὕο ἷβ. ἀδαῦ αηα 1ὑ8. οἷν- 
Οὐτηβύθηοοθ ἃ85 χθιζά τε καὶ πρωιζὰ 
γεγενημένα (141 Ὁ). ΤῊΪ5. ΔΗΠΔΟΠΤΟΙ 511 
Βαυαὶν πθοθᾶβ ὑπ οἰδθογαῦθ ΔροϊορῪ οὗ 
Μύυ. ΟἸηὔοι (1.1. Ρ. 224, ποῦ. 11), ἴον {η6 
αἰλ]οραθ ἴῃ ὙνὮ10}} 10 ΟΟΟΌΥΒ 15 ὕη6 γγΟΥ 
οὗ ἃ ἰαύον. δὰ ῬΧΟΌΔΌΪΙΥ δὴ ἱσπογαηῦ 
᾿πλϊἑα ον. ΑΠἸΔΟΒΤΟΙΐβη8 αἰ ἰὼ Κἰπᾶ 
Πα ἄθργθ6, ἃπηα τὖ 15. ἸΔΤΪγ ῬΟΒΒ10]6 ἴο 
σοηοθῖνθ ὑμαῦ Ῥίαίΐο οὐ Χϑμορ) οι ((ο 
ν ΠΟ 116 ΑἸΟΙΌῸ. 11. 15. Ὁ. βουὴθ αὐῦγι θα 64) 
γνου ἃ Πᾶν τορυθβθηϊοα ΑἸοϊ δια ἀ5, ν}Ὸ 
αἰρα αὖ ἃ τηλῦαυθ ἃρθ ἱπ 404, ἃ8 50}}} 

 ΟΙΣΤΙ: 

γοῦηρ᾽ ἴῃ Β.0. 899 ; 5011] 1655 υνουἹά οἰῦπθν 
ΟΥ̓ ὕπο86 δαύπμουβ πᾶν ἰηὐτοάπορα ϑοου. 
σομνθυβῖηρ νυ ἢ 5 γουηρ ἔθη δὖ ἰθαβῦ 
ὕννο γ68}5 δ 6 ἢ5 ον θοῦ. ΤΌΙα. Ε, 
απ Βανίχηθηπ᾽Β ποΐθ. 7116 ῃαηᾶ οἱἔὨἩ δὴ 
᾿ηϊδαῦον 185 Ὀθύναγθα Ὁ {116 χθιζά τε καὶ 
πρωιζά, ἃ5 ΘοΥραΓοα. νυν] ὕὍΠμ6 ἐχθὲς καὶ 
πρώην οἵ ὕπο ραβδᾶρθ ὈρίΌΓΘ 8. 

Ἑ. αὐτόθεν οὐ γιγνώσκεις) “ ἀοη ἢ γοὰ 
Κπονν αἸνοδαν,᾿ 1. 6. ΠΙΌτὰ 16 ἔπούβ. τγθη- 
Ὀϊοηρα ; ἃ8 1 πὸ δα βαϊα ἐξ αὐτοῦ τοῦ 
ἄρχειν αὐτὸν Μακεδονίας. Ατἱδῦ. Εἰα. 580, 
δῆλός ἐστιν αὐτόθεν. ΤΠ Ῥᾶββαρδ ΕἸ ΟῚ 
οὐκ οἷδα ἴο ἄδικος 18 ὕτι5 τοηαογθα ὈΥ 
Οἴοσοσο: “Ηδυᾶ 5οῖο, πυπαπατη ΘΏΪΤΩ 
ΟἹ 60 ΟΟἸ]οοαῦα5. βατη.---αἰη’ ὑὰ ἢ 85 
ΑἸύον 1ἃ βοῖγσθ ΠΟῚ Ῥοῦθβ  --- ΝΌ]]Ο τηοᾶο. 
--Τὰ Ἰριῦὰν π6 ἀ6 Ῥουϑαχυ ααϊᾷθυι γΘΡῸ 
ΤΩΔΡῺΟ μούθβ ἄἴσούθ, Ὀθαύαβηθ βιῦ ἢ --ταὶ 
Θ0Ὸ Ῥοββί, ααστὴ ἸσηοΥΘη., ααδτ δι 
ἀοοῦιβ, ἀπαλὰ νἱν ΟΠ ὃ--- Θαϊα ἢ ὅπ ἴῃ 
60 Ββ᾽ύατη νἱδθαη Ὀθαύαη Ῥαῦύαβ ἢ--ἰ δ 
ῬΥΌΥΒι5. Θχ βθϊγηο : ΟμῸ5 Ὀθδύοβ, ΏΡΙΟΌΟ5 
ΤΩΪΒΘΤΙΌΒ.--- ΜΊΒ6.' ΘΙ ΡῸ ΑΥ̓ΟΠ ΘΔ 8 ὃ ---Οοτίο, 
851 ἰη]υδῦα5 (Τ 50. Θαδοβῦ. ν. 12 [856)}. 
ΤῊ οδ]οοῦ οὗ 0Πῃ6 ομαρῦύθυ 15 ἴο οἰδίιη ΤῸ Υ 
ΡΙαῦο Ὁμ6 ογϑᾶϊῦ οὗ ἃ βθηὐθιηηθηῦ ΔῦθοΥ- 
ὙΥΆΤ 5. τηδϊὐαϊηθα ὈῪ Ζθηο οὗ ΟἸὐϊαγη, 
Ψη0 8. οδ]] θα “ ἄνουν αὐάδτη οὖ Ἰρτο- 
18 νοῦ θογατη ΡΟ ΘΧ." ΟἿοθιο Ργοςθοθαβ 
ἴο ὑγδηβὶαΐθ ἃ Κιπαγθα ράββαρθ ᾿ Ὸπι ὑῃ6 
Μομοχθησϑβ, Ρ. 248, ὅτῳ γὰρ ἀνδρί, κιτ.λ. 

Β 



γε 

δὅ0 [470,5 ΠΛΆΤΩΝΟΣ 

ἣ᾿ ἴω Ν. Ν 

ΣΩ. Ὥς γε ἐγὼ λέγω, ὦ Πῶλε' τὸν μὲν γὰρ καλὸν 
3 Ν ἮΝ Χ “ 3 ,ὔ ἊΝ ’ Ν «ν 

κἀγαθὸν ἄνδρα καὶ γυναῖκα εὐδαίμονα εἶναί φημι, τὸν δὲ 

ἄδικον καὶ πονηρὸν ἀθλιον. 
Ὁ 3 ,ὔ Ἂ 

[ ΠΩ4. ἴάθλιος ἄρα οὗτός ἐστιν ὁ ᾿Αρχέλαος κατὰ 

τὸν σὸν λόγον; 

ΣΩ. Εἴπερ γε, ὦ φίλε, ἀδικος. 
ΠΩΛ. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ πῶς οὐκ ἄδικος, ᾧ ῷ γε προσῆκε 

μὲν τῆς ἀρχῆς οὐδὲν ἣν νῦν ἔχει, ὄντι ἐκ γυναικὸς ἣ ἢν 
ἴω ΄Ὺο Ἅ 

δούλη ᾿Αλκέτου τοῦ Περδίκκου ἀδελφοῦ, καὶ κατὰ μὲν τὸ 

δίκαιον δοῦλος ἦν ᾿Αλκέτου, καὶ εἰ ἐβούλετο τὰ δίκαια 
“ 9 ᾽ “Ὁ 3 ’, Ἁ 5" 3 ’ Ν Δ, 

ποιεῖν, ἐδούλευεν ἂν ᾿Αλκέτῃ καὶ ἢν εὐδαίμων κατὰ τὸν 
Ν ’ ἴω Ν ’ ε Ψ Ἄ, 3 Ν σὸν λόγον: νῦν δὲ θαυμασίως ὡς ἄθλιος γέγονεν, ἐπεὶ 

τὰ μέγιστα ἠδίκηκεν: ὅς γε πρῶτον μὲν τοῦτον αὐτὸν 
τὸν δεσπότην καὶ θεῖον μεταπεμψάμενος ὡς ἀποδώσων 

Ν 9 Ἁ ἃ Ψ, 3, “ΝΗς 3 Ψ ἴω Ν τὴν ἀρχὴν ἣν Περδίκκας αὐτὸν ἀφείλετο, ξενίσας καὶ 
’ 39 ,ὔ Ν ΄ς εν 3 ΟΣ το , 

καταμεθύσας αὐτόν τε καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ᾿Αλέξανδρον, 
Φ Ν ε “Ν Ας ε ’ 9 Ν 3 σ 

ἀνεψιὸν αὑτοῦ, σχεδὸν ἡλικιώτην, ἐμβαλὼν εἰς ἅμαξαν 
’ 3 Ν 3 ἊΝ ἕξ ᾽ὔ Ἄν ’ὔ 3 ᾽’ 

νύκτωρ ἐξαγαγὼν ἀπέσφαξέ τε καὶ ἠφάνισεν ἀμφοτέρους. 
Ἂν, “Ὁ 9 ’ » ε Ν - "Ν ’ὔ καὶ ταῦτα ἀδικήσας ἔλαθεν ἑαυτὸν ἀθλιώτατος γενόμενος 
Ἁ 3 ’ 3 Ἄν" 3 Φ, ΝΑ, ’ . Ν 3 

καὶ οὐ μετεμέλησεν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ὀλίγον ὕστερον τὸν ἀδελ- 
᾿, Ν . ἐφε- δ , ἰοὺ - ε ’ φὸν τὸν γνήσιον, τοῦ Περδίκκου υἱόν, παῖδα ὡς ἑπτέτη, 
ας 9 ἀπο δ Ν , 3 ἢ , 9 , 

οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγίγνετο κατὰ τὸ δίκαιον, οὐκ ἐβουλήθη εὐδαί- 
, ’ὥ 3 Ψ Ἃ 9 Ν Ν ἡ. 9 τ 

μων γενέσθαι δικαίως ἐκθρέψας καὶ ἀποδοὺς τὴν ἀρχὴν 
ἐκείνῳ, ἀλλ᾽ εἰς φρέαρ ἐμβαλὼν ἀ (ξ. ὃς τὴ - ω, ς φρέαρ ἐμβαλὼν ἀποπνίξας πρὸς τὴν μὴ 
τέρα αὐτοῦ Κλεοπάτραν χῆνα ἔφη διώκοντα ἐμπεσεῖν καὶ 
ἀποθανεῖν. τοιγάρτοι νῦν, ἅτε μέγιστα ἠδικηκὼς τῶν ἐν 
Μακεδονίᾳ, ἀθλιώτατός ἐστι πάντων Μακεδόνων ἀλλ᾽ οὐκ 

5 ,ὔ ἥν α » Ψ 3 ’ 3 ἢ “Ὰ 

εὐδαιμονέστατος, καὶ ἴσως ἔστιν ὅστις ᾿Αθηναίων ἀπὸ σοῦ 

471 ο. ἑπτέτη] υ]ρ. ἑπταετῆ. 1 Πᾶγβ 
γοβύογοδ ὑῃῆθ ἀπαουθίοαὶν Αὐὐϊο ἔθου. 
(οἴ. Αὐἱδῦ, Τύλη, 421, ὃς ἑπτέτης ὧν 
οὐκ ἔφυσε φράτορας. ὅὍο ἑξέτει ἴῃ Ναυῦ. 
862; ἑπτέτιν, "ΠὭρβι. 480, Τὴ ροηαΐπο 
Του 15. ῬΙΌΒΟΡν οα Ὀγ {11ὸ ὑγμΏ ΒΟ 0785 1 
ΑἸοῖῦ. 1. Ρ. 121] 1, ἐπειδὰν ἑπτέτεις 
γένωνται οἱ παῖδες, τα ἴῃ δεκέτης  ΠΘΙΘ- 
Θν δι ᾿ὕ Οὐσαγβ ἰὴ ὑ}6 ἐοχῦ οὗ Ῥ)αΐο. Οἡ 
ὑμ6 οὔποι μβαπα ὑῃθ νἱοίοιβ ἔότηι δεκαέ- 
τήρος ΟΟΟΌ8 Τθρρ. 772 8, ἤθσ δεκε- 

τήρηςΞ 15 Τουπμα ἴῃ ὁ ΜΆ. διπᾷ ἰδ ῬγοθΔΌ]Κ 
168 ὕταο γοιαϊπο, ὅἶδο Ποῦθοϊς οὐ ῬνῪ- 
ὨΪΟ 8, Ρ. 406. [0]]., ννίιοδο δϑαςποῦιῦν, 
βαρρονίθα Ὀγ ὕμθ ἀρνδυνηρ ὈΡΔΟΙΪΟΘ ΟΥ̓ 
ὕμο Αὐἴϊο ροθῦβ ἃ58. νν6}} ὃἃ8. Ὁγ μι ἰοϑιὶ- 
ΤΟΥ ΟΥἨ {0 φΡᾺ ΒΥ ΛΕ τι, Οὐ  ΘΙΡῊΒ 
{παῦ οὗ “Βιοιηΐϊαβ οὐ ΛΘϑολιίηθ5, (το 
νοι δα]. ἈΡΌΘα]5. 1. ἀοίδηος οὗ {116 
νυ]ραΐα τϑααϊηρ,, 

ἀπὸ σοῦ ἀρξάμενος) “πος 6 Θχορρίο᾽ 
(45); 

41 

““ζὰαιι6 ΣΙ ΡΥ ΙΒ. 5. ᾿πξο α6. 605. 



--τ 412, Α.]} ΓΟΡΓΊΑΣ. 51 

93 ’ὔ’ ᾽ 5 ἡλ » ω͵ ἀρξάμενος δέξαιτ᾽ ἂν ἄλλος ὁστισοῦν Μακεδόνων γενέσθαι 
Ὁ μᾶλλον ἣ ̓ Αρχέλαος. 

"0 

472 

ΧΧΥΙ]. ΣΏ. Καὶ κατ᾽ ἀρχὰς τῶν λόγων, ὦ Πῶλε, 
Ὁ 7 5 » ἔν Ὺὰ “" ἐγωγέ σε ἐπήνεσα ὅτι μοι δοκεῖς εὖ πρὸς τὴν ῥητορικὴν 
πεπαιδεῦσθαι, τοῦ δὲ διαλέγεσθαι ἠμεληκέναι: καὶ νῦν 
" Ξ - Ε ἄλλο τι οὗτός ἐστιν ὁ λόγος ᾧ με κἂν παῖς ἐξελέγ ξειε, 

Ν 9 Ν Ἑ Ν ἴω “ ἴω καὶ ἐγὼ ὑπὸ σοῦ νῦν, ὡς σὺ οἴει, ἐξελήλεγμαι τούτῳ τῷ 
Ψ; » ΄“ 5" λόγῳ, φάσκων τὸν ἀδικοῦντα οὐκ εὐδαίμονα εἶναι; πόθεν, 

Φ' 3 θ ὔ ἣ Ν ᾿ἢ ὑὸ ’ ,ὕ ’ ε ω Ἰὰ ᾽’ ὦ γαθέ; καὶ μὴν οὐδέν γέ σοι τούτων ὁμολογῶ ὧν σὺ φής. 
Ἂς ΄“ 

ΠΩΛ. Οὐ γὰρ ἐθέλεις, ἐπεὶ δοκεῖ γέ σοι ὡς ἐγὼ λέγω. 
“" ΄ “΄“ κ“ 

ΣΩ. ᾿Ὦ μακάριε, ῥητορικῶς γάρ με ἐπιχειρεῖς ἐλέγχειν, 
σ᾿ ε “- ΐ ὥσπερ οἱ ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἡγούμενοι ἐλέγχειν. καὶ 

»““ . ΄ς“ γὰρ ἐκεῖ οἱ ἕτεροι τοὺς ἑτέρους δοκοῦσιν ἐλέγχειν, ἐπει- 
δὰ “ λό -' “Ὁ λέ » λ Ν , ἂν τῶν λόγων ὧν ἂν λέγωσι μάρτυρας πολλοὺς παρέ- 
χωνται καὶ εὐδοκίμους, ὁ δὲ τἀναντία λέγων ἕνα τινὰ 

ή “Ἁ δέ Ὁ δὲ Εν ᾽ὃ ἈΝ » γ᾽ 

παρέχηται ἢ μηδένα. οὗτος ὃὲ ὁ ἔλεγχος οὐδενὸς αξιός 
9 Ν τῇ 5ᾺΧ. 2 7 ᾿ Ἃ . 
ἐστι πρὸς τὴν [ ἀλήθειαν: ἐνίοτε γὰρ ἂν καὶ καταψευδο- 

καὶ 
ΝΥ ν δ Ν , “5Χ 2 ,ὕ ΄ 95. Ἀ 

νῦν περὶ ὧν σὺ λέγεις ὀλίγου σοι πάντες συμφήσουσι ταὐτὰ 

μαρτυρηθείη τις ὑπὸ πολλῶν καὶ δοκούντων εἶναΐ τι. 

᾿Αθηναῖ ὶ οἱ ἕένοι, ἐὰν βούλ ᾿ ἐμοῦ μά ἡναῖοι καὶ οἱ οι, ἐ Ἢ κατ ἐμοῦ μάρτυρας 
ε ϑ 3 “ 

παρασχέσθαι ὡς οὐκ ἀληθῆ λέγω. μαρτυρήσουσί σοι, ἐὰν 
μὲν βούλῃ, Νικίας ὁ Νικηράτου καὶ οἱ ἀδελφοὶ μετ᾽ αὐτοῦ, 

ὕὰ Ῥυϊηλα5᾽ (ΗΠ οἰπᾶ., γγῆο Θοτήραγοβ 60. 
1. 8896 Ὁ ; 10. νὶ. 498 ο, ζο.). Τιν., “Απὰ 
1 ἄδῖθ βὰν ὕμουθ ἃγθ ὕῃοβθ ἴθ ΑὔΠΘη5 
Μ}Π0, νν10}} γοὰ αὖ ὑμποὶν Ὠθαᾶ ((Ὁ]]ονν Πρ’ 
γοῦν 1684), υνουἹὰ γαῦμθυ Ομ ηρΘ ῬὉΪΆ 6685 
Ὑ} ΔΩΥ Μαοραοηϊδη γοὰ οου]ᾶ Ὡδτὴ8 
ὑπαπ να ἢ Ωρ Ασομ ]διβ. 

Ῥ. δοκεῖς) ΝῆΘ. βῃουϊὰ σαῦμου Πᾶνθ 
οχρθούραᾷ ἐδόκεις, νυ αὖ ΔῺΥ γαΐθ 15 
Ῥοῦθσοσ. ὑμθδῃ ΗἩθὶμα.᾽5 οοη]. δοκοῖς. Ηδβ 
81104165 ἴο Ρ. 448 Ῥ, δῆλος γάρ μοι Πῶλος 
πὸ σι τὴν καλουμένην ῥητορικὴν μᾶλλον 

μεμελέτηκεν ἢ διαλέγεσθαι, ἃ ὙΘΙΩΔΚ 
ἮΘΥ6 ᾿γΟΏΪΟΆ]]Υ ΟΔ]16α ἃ σου ] πΘηῦ. 

Ἑ. ἕνα τινὰ---ἢ μηδένα) Χροη. Ογν. ν. 
ὅ. 45, τούτων δὲ τῶν περιεστηκότων ἤ 
τινα ἢ οὐδένα οἷδα. ῬοιΒ. σ'αῦ. 1. 1η1ὖ,, 
“ἐν 68] ἄπο νοὶ πϑιιο.ἢ 

472. δοκούντων εἶναί τι] Ἐϊααϊνα]οπῦ 
ΟΥ̓ σου 86 ἴο εὐδοκίμων. ὅο ᾿ϑαὐμγά. 808 σ, 
τῶν σεμνῶν καὶ δοκούντων τι εἶναι. 
Θοιθθηρ ὕπο εἶναί τι 5. οὐρα, ἃ8 1 

Ἐὰν, Ηδο. 294, λόγος γὰρ ἔκ τ᾽ ἀδοξούντων 
ἰὼν Κἀκ τῶν δοκούντων ἁὐτὸς οὐ ταὐτὸν 
σθένει : ἃ Ὀγ δῦ. Ῥαὰ] ἴῃ ἢϊ5. ᾿ὰρ᾽5016 ἕο 
{Π86 Οδ]αύιδϑ (1. 2), κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς 
δοκοῦσιν, ΜνΏ6Γ6 Ὧ6 ΔἸ] ὰἄθς ὕο 8. ἔθ᾽ ϊονν- 
Δ ΡΟΒΌ]65 “9468, Ῥοῦοι, δηἃ ΨΦομη," Π6 
στῦλοι οὗ ὕῃθ. ΟΠ γοἾ, 85. ὑπ 8.6 Ργ8- 
βϑὐγ οα]]δα (10. νου. 9). 

ταὐτά] αι Ηρθυβθ᾽ 5 οιπομδαδίίοῃ, δο- 
οορίρα Ὀγ ϑ'Ὁ4}10. ἔὸν ὕΠ86 νὰ]ρ'. ταῦτα, 
γ]ο Αδὸ ἀθίβηαβ. Βαῦ ῃ6 ρϑββᾶρθ 
ἔρουυ Ῥ6ρ. ἷν. 482 Α, παρεχομένη ξυνά- 
δοντας ταὐτὸν καὶ ἰσχυροτάτους καὶ τοὺς 
μέσους, νη 65 ἴῃ ἔανουν οὗὨ ὕπ6 οἰδηρθ, 
ΟΥ δὖῦ Δ γὰΐθ υϑῦ]ῆθ5. ῃ6 ρῥ]θοηδβιῃ, 
10 ἢ. 15 ἸαἸονηδίϊο. 6 Ζάσχίοϊ ρα ηοΐαα- 
ὑϊοη ΟΥ̓ 186 βϑιύθηοθ-- τ [Ὁ}} βίορ «ἰδοσ 
λέγω ---ἰδ ΘνἸἀθηθ]ν εἰρη. ΤΉΘΡ 6 15 συθαῦ 
Όνοο ἴῃ 0Π6 ἀβυηαθύοι. αν 1{}} 10} [ῃ6 
ΤΟ]ονν ηρ' ΒΘ ἤθη 66 ΘΟΙἸΏΘΠΟΒΒ. 

Νικίας ὁ Νικηράτου) Τὴ ἔλτηουΒ ΝΙοἷδβ. 
“ΠῊ 6. ὑτροᾶβ χηρθηθοηθα θυ ἃ5 αραϊ- 

Ἐ Ὁ 



 :Ά 

δὼ ΠΛΆΤΩΝΟΣ 

ὧν οἱ τρίποδες οἱ ἐφεξῆς ἑστῶτές εἰσιν ἐν τῷ Διονυσίῳ, 

ἐὰν δὲ βούλῃ, ᾿Αριστοκράτης ὁ Σκελλίου, οὗ αὖ ἔστιν 

ἐἐν Πυθοῖ ἡ τοῦτο τὸ καλὸν ἀνάθημα, ἐὰν δὲ βούλῃ, ἡ 

Περικλέους ὅλη οἰκία ἢ ἄλλη συγγένεια ἡντιν᾽ ἂν βούλῃ 

τῶν ἐνθένδε ἐκλέξασθαι. 
5 5 3 ᾽’ὕ “' «Δ 3 ε 

ἀλλ ἐγώ σοι εἷς ὧν οὐχ ομο- 

λογῶ: οὐ γάρ με σὺ ἀναγκάζεις, ἀλλὰ ψευδομάρτυρας 

πολλοὺς κατ᾽ ἐμοῦ παρασχόμενος ἐπιχειρεῖς ἐκβάλλειν με 
3 “Ἂ 3 Ψ Ν “ 9 θ “ 

ἐκ τῆς οὐσίας καὶ τοῦ ἀληθοῦς. 

οαὐθα τὰ ὑπ6 ἔθη} 16 οὐ Βδοομαβ, τηαϑῦ 6 
[η6 ῬΥ1Ζο65 ψν μ1Ο ἢ 6 ἃ πα ἢϊ5. ἔθ] τη υϑῦ 
μᾶγθ ρεαϊηθα τὰ ὑμοὶν Ττθαπθηῦ χορηγίαι. 
ονν 6 Ῥγούμον οἵ ΝΙοῖαβ νγὰβ ΠδυηΘΩ͂ 
Ἐπιογαύοθ  Π6 ουαὐῖνοα ΠῚ5. Ὀγούμον, απ 
ὑνᾶ5. 15 ΨΘΡῪ γοὰνῦ ΤΎΪΘΤΆΤΟΝ αὖ ΔΑΘΡῸΒ 
Ῥούδῃ! ([γ5185, Οναῦ. οούγα ῬΟ]ΙΟΥ ΟΠ), 
Ῥ. 8520 [1497}; ἃῃᾷ βοοῃ αἴθ ννὰβ ραῦ ἴο 
(1640}}) τυ} ΝΙοοναύαβ ἢ15. πθρποιν, ὈῪ 
ογᾶοι οὔ 6 ΤΊ} ῦν ΤΠ ΎΡα ἢ, 1. Ὁ}}6 ΠΏ ΣΟΙ" 
Οὗ ννῃ]ο Ὧ6 τοίβθα ἴο "6 (1, ταν). 
ῬΙαῦ. Νιῦ. ΝΙο. 6. 8, τοὺς ᾿Αθηναίους 
χορηγίαις ἀνελάμβανε... ὑπερβαλλόμενος 
πολυτελείᾳ καὶ χάριτι τοὺς πῤῥὸ αὑτοῦ καὶ 
καθ᾽ ἑαυτὸν ἅπαντας. ἑστήκει δὲ καὶ τῶν 
ἀναθημάτων αὐτοῦ καθ᾽ ἡμᾶς τό τε Παλλά- 
διον ἐν ἀκροπόλει, τὴν χρύσωσιν ἄπο- 
βεβληκός, καὶ ὃ τοῖς χορηγικοῖς τρίποσιν 
ὑποκείμενος ἐν Διονύσου νεώς. ἐνίκησε 
γὰρ πολλάκις χορηγήσας, ἐλείφθη δ᾽ οὐδέ- 
ποτε. Ὁ ἈΡΡΘΔΙΒ ᾿Ότη 15 ῬΕΒΒΕΡΌ, 88 
ΟἹ]. Τωϑαῖζο οὔβουνοβ, ὑμαὺ ΝΙΟὰΒ. ὈαΔῦ ἃ 
ὕθΙηΡ016 ἤο Βαρρουῦ 18 {γροῦδ: ἸΆΧΡρΘΙ", 
πὸ ἀοαδύ, ὑπ ὑηθ βαννν!πρ ΟΠΟΥΔΡΊΟ 

χη αχηθηὐὺβ οἵ Τυγβιονεαῦθβ μη ΤῊ ΒΥ] 18, 
Ῥαύ, πὸ Ὁμθῃ}, διδααύθα τυ {Π6 
Ῥϑυθο]ὰ5 οὗ Ββδοομαβ (Ὁ 8580. γν πχαβῦ 
Ἰαξουργοῦ ἐν τῷ Διονυσίῳ), ποῦ ἴῃ ᾧδ6 
ψπθαῦγθ ἰὑβοι δ, τῷ ἐν Διονύσου θεάτρῳ 
(ΑὐΠμθῃ5 απα Αὐύϊοα, 1. Ὁ. 185, ποίθ 8). 

᾿Αριστοκράτης ὃ Σκελλίου) “ΑΔ ρυϊη- 
Οἶρα] τηδῃ ἴῃ {116 ΟἹΡΆΤΟΩΥ οἵ ουν Ηπη- 
ἀγορᾷ (Ο]. 92. 1), ἀμὰ οὗ Ὁἢ6 βαϊὴθ ῬΑ 
νυ ὙΠΘγαγηθηοθ. 566 Τηπογά. 1). νἹ], 
(ο. 89) δαῃᾶὰ 1ωγβῖαβ οοηῦτα γαύοβίῃ. 
(8 66), Αὐϊβύορῃ. ἴὰ ἂν. 125 οὖ 8.})0].᾿ 
(1. ἀναγ). “ΤῊ15. 15. ὕΠ6. Ῥϑύβϑοῦ. Ἰη6}- 
τϊοηθα Ὀγ ΧομοΡ Ομ, Ἠ]]θη. 1. 4. 21 ; ὅ. 
16; 7. 2. Ηδ ρϑυϊβῃοα υἱῦῃ ἥν οὔ] θὺ5 
ΟΥ̓ ὕμ6. ρϑῃθυα δ, ὈῪ ὕμ6 γσϑϑαϊῦ οὗ ὑπ 
Ταυοὰβ ὑχ18} νυν Ὡ1Ο ἢ ΤΌ]]ονν αὶ 0116 θα ε]6 οὗ 
Ασρίπαβδο ̓’ (ΔυΠοΙα οἱ Ἴπο. 1.1.). ΤΊ]α 
βθτηθ Αὐ]δύοογαϊθθ ἰ6 ὀχύο!]θα ὈΚ {116 
«αὐλοῦ ΟΥ̓ πὸ βροθοὶὶ ἀραὶ ΠΟΥ Π65 
αὐδνιθαύοα ὕο 1λοιηοβύ!θηθ5, ἴῸν ὕΠπ|ὸ ραν 
ἢ6 ἴοοῖκ ἴῃ ἀρϑύγογϊηρ 0ὉΠ6 ἔοτὺ οὔ ουϊοποα 
(Β.σ. 411), ἀμᾷ γοϑύουσϊηρ ὑπ ῬοΟρα]αν 

3 Ν Ν, “ὉΟ Ν Ν ἄὴ 

ἐγὼ δὲ ἂν μὴ σὲ αὐτὸν 

ῬΑΤΟΥ ὕο ροννοῦ: ἃ ῬΡΆ5θ8ρ6 ἴῃ Ὁ ΒΟ {]16 
οΥὔου ΟοΙΏΤΩΪ5 ὑπμ6 βίηριίαυ ὈΪ]ΌΠ 6. 
οὗ ᾿ἀρηθγιηρ ὕμ6 ἀδβυνιοίου. οὗ {16 
Ῥοννοῦ Οὗ ὅη)6 ΕῸὰγ Ἡπηαχοα νν10}λ ὑπαῦ οὗ 
ὕη9 Τηϊνῦγ Τγνγαηΐθ. 8366 ατοίο, Η. ἃ. 
Ν1]. Ὁ. 98, ποΐαᾳ 2. 

ἡ ἐν Πυθοῖ [] Ομ ΜΚ. ρῖνοϑ ἐν Πυθίου, 
1.6. ἱερῷ, τηθϑηρ ὕμ6. βαμῃούθαυὙ οἵ 
ΑΡΟ]]οὸ Ῥγύμιαβ, οα]]θα τὸ Πύθιον, ψ ο ἢ 
88 δαϊδορηῦ ἴο {116 σο]ουνα το ΟἸγιη- 
Ῥ᾽οα,, ἴῃ ὕΠ6 Βοι ὑπ Υ ἢ αἀαδνῦον οὐ ΑΥΠΘ6Π8. 
ΤΏ15, 1 σΟη 655, ἈΡΡΘαΥΒ ἴο 6 {Π 6 ΤΏ 06 
ῬΙΟΌΔΌ]6 τοδαϊηρ', ΤῸ ΒΘ ΘΓᾺ] ΤΘαΒΟη8. [ἢ 
9 ἢγβῦ ρ]δοθ ἴὖ 15 τῇονθ ῬΓΟΌΔΌΙ6 ὑπαῦ 
Αὐϊδύοοταῦοβ βΒῃου ἃ μὰν γηδθ ὑμ6 ἀ6α1- 
οαὔϊοθ ἴῃ απθϑύϊοη αὖ Ποῖηθ, μα ἴῃ ἃ 
Ῥίαθθ νν]}10}} τν ἴζῆονν το 1485. (ν. 
Πύθιον) νγαϑ Ἀρργορυϊαῦθα ὅο ὑμ6 τϑοθρύϊοῃ 
οὗ {π6 Ὀὐϊροᾶβ οομβοογαύθα ὉΥ οὗ τῷ 
κυκλίῳ χόρῳ νικήσαντες τὰ Θαργήλια, 
ὑπ ὑμαῦ ἢ ϑῃουϊά πᾶν ρυδβοηὐθα αὖ 
ΤΡ ἂμ οἴἶϊουϊηρ 80 αἰβυϊηρΒηρα 
ΔΙΉΟΠρ' 6 ΒΡ]Θἀοαγβ Οὗ ὑπαῦ βαηπούμπεννυ, 
885 ἤο ᾶνθ ΨΟΩ [Ὁ ᾿ιὴ ἃ Ἡδ]]θηϊο 
τϑραῤαύϊζη (τοῦτο τὸ καλὸν ἀνάθ., ““ρα]- 
οὐχ 1Ππἃ ἀθηδγίαιαι αυοα βαύϊ πούπηι 
Θῦ φο]θυαύαχη οδῦ ἡ [508110.]}. Βϑοοηάϊν, 
Πυθοῖ γεῦμθυ" ὕμδὴ ἐν Πυθοῖ 15 0η6 ϑὔθσυθο- 
ὑγρᾷ ἔοχσι ἴῃ βᾳ0ἢ} οα865. Β]αύ. [ωγ8. 
205 ο, Πυθοῖ καὶ Ἰσθμοῖ καὶ Νεμέᾳ: 
Αχίοομ. 867 ο, τὸ Πυθοῖ τέμενος : ΑΥ᾿δῦ. 
1,)γ5. 1181, ᾿᾽Ολυμπίασιν, ἐν Πύλαις, Πυθοῖ, 
πόσους, κιτ.λ.: Τιγϑῖαβ ἀ6 Βομὶβ Αὐὶβῦ. ὃ 

θ8, ἐνίκησεν ᾿Ισθμοῖ καὶ Νεμέᾳ. Τ ΐνα]γ, 
ἃ5 Ῥγῦηο ννὰβ ἃ βῃγιηθ Ὀθύῦθου. Ἰζπον 
ὕμαπ ὅπ Ῥγύμπιαηι, Πυθοῖ 15. γλογο ᾿Π]ΓΟΙῪ 
ὅο αν Ὀ6θὴ βϑαϑυϊαἑοα ἴῸν Πυθίον ὑπ 
νἱ0 6 νϑῦϑα, ποῦ ὅο τηϑηὐίοη ὑΠ6 6] ρΌ 168] 
οοηδύνπούοη ἐν Πυθίου, γνΒϊο}) τρμῦ 
ῬαΖΖ]ο ἃ Ἰρποιαηῦ ΒΟ.1Ό6. 

Β. οὐ γάρ με σὺ ἀναγκάζεις] “1 δὶ ποῦ 
ΘΟ ρΘ]Ἰ]6α ὈΥ ἃν ἀγρατηθηῦ ΟΥ̓ γου}Β,᾿ 
σύ Ὀοϊηρ᾽ ΘΠ αῦϊο, ΟἸνιρ., ἰδοὺ ἀνάγκην 
καλεῖ τὴν: ἀποδεικτικὴν πίστιν. 

ἐϊς τῆς οὐσίας καὶ τοῦ ἀληθοῦς “ ἔοιη 
ΤΩΥ͂ ΡΟΣ ΩΟΏΥ͂, {116 ὑν αὐ}. 16 καί 15 ἴο 
6 γοίαϊμθα Ὁ χησθῦ 6 ἀπάογβύοοά ἃ5 

Β 
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ἕνα ὄντα μάρτυρα παράσχωμαι ὁμολογοῦντα περὶ ὧν 
λέγω, οὐδὲν οἶμαι. ἄξιον λόγου Μόν πεπεράνθαι περὶ ὧν ἂν 

σ ἡμῖν ὁ Ἀῦγος ἢ: οἶμαι δὲ οὐδὲ σοΐ, ἐὰν μὴ ἐγώ σοι μαρ- 
πηρόι εἷς ὧν μόνος, τοὺς δ᾽ ἄλλους πάντας τούτους χαίρειν 
ἐᾷς. ἔστι μὲν οὖν οὗτός τις τρόπος ἐλέγχου, ὡς σύ τε οἴει 
καὶ ἄλλοι πολλοί: ἔστι δὲ καὶ ἄλλος, ὃν ἐγὼ αὖ οἶμαι. 
παραβαλόντες οὖν παρ᾽ ἀλλήλους σκεψώμεθα, εἴ τι διοί- 

καὶ γὰρ τυγχάνει περὶ ὧν ἀμφισβη- 
ἴω 5 » ὶ" » Ἅ Ν ’ ἮΝ Ν τουμεν οὐ πανυ σμικρὰ οντα, ἀλλὰ σχεδόν τι ταυτὰ περὶ 

σουσιν ἀλλήλων. 

“Ὁ 3 4 ’ Σ 

ὧν εἰδέναι τε κάλλιστον μὴ εἰδέναι τε αἴσχιστον: τὸ γὰρ 
’ 3 ΄σ΄ο' Ἁ “ἡ “ . κεφάλαιον αὐτῶν ἐστὶν ἢ γιγνώσκειν ἢ ἀγνοεῖν ὅστις τε 

39 ,ὕ Ν νῷ - ἘΝ ΣΝ Ὁ εὐδαίμων ἐστὶ καὶ ὅστις μή. αὐτίκα πρῶτον, περὶ οὗ νῦν 
ε , , Ν ξ τὴς ὁ λόγος ἐστί, σὺ ἡγεῖ οἷόν τε εἶναι μακάριον ἄνδρα ἀδι- 

ἴω ’ Ν 3» » » 3 ᾿ » Ν κοῦντά τε καὶ ἀδικον ὄντα, εἴπερ ᾿Αρχέλαον ἄδικον μὲν 
» " 

ἄλλο τι ὡς οὕτω ἡγεῖ εἶναι, εὐδαίμονα δέ. 
ζοντος διανοώμεθα ; 

ΠΩΛ. Πάνυ γε. 

σου νομίΐ- 

ΓΕ ΎΣΩ. ᾿Εγὼ δέ φημι ἀδύνατον. ἕν μὲν τουτὶ 
ἀμφισβητοῦμεν. εἶεν: ἀδικῶν δὲ δὴ εὐδαίμων ἔ εσται ἄρ᾽ 
“ἡ ’, ͵ Ν ὔ 

αν τυγΥχΧαΡ) δίκης 7Τε και τιμωριᾶς ; 

δροχϑρϑύϊο. 1 το ἀοὰδὺ μα ἀου]θ 
γϑθυθμοθ ἴῃ οὐσίας 10 ΘΔ }10. 5ὰρ- 
ροβίβ: “1μπαϊῦ ἴῃ διηδϊοαϊαῖθ νΟΟΙ5 
οὐσίας αὐᾶθ οὗ ἄδ Ῥοῃὶβ δο [πο] ὉΠ 5 
αϊοιθασ, οὖ Ὧἀθ οὸ αυοᾶὰ τὸ νϑῦὰ οϑύ.;» 
Οὐτηραῦθ ὅπ6 Ὀοαβῦ οἵ Ῥοῖαβ, ». 466 σ, 
ἀποκτιννύασί θ᾽ ὃν ἂν βούλωνται καὶ 
ἀφαιροῦνται χρήματα καὶ ἐκβάλλουσιν ἐκ 
τῶν πόλεων ὃν ἂν δοκῇ. 

οὐδὲν οἶμαι Βεούννοοη ὕμ656 ἔννο ννουϑ 
Ἡ  ΒοΒῖρ Ἰηβουῦβ ἄν, 66; 60Ή7., 50 ὑπαῦ ὑΠ6 
5656. 588}} 6, “1 σοποθῖνο ποῦ! 1ρ" εὐλἐξ 
ἤαυθ δδϑθῃ ΔΟΟΟυΡ]15η6α, τη]685 1 δὴ 
ΒΘΟΌΣΘ ὙΟῸΣ ὑθβυϊη ον δηαὰ γοῦν ἀββοηῦ 
χὰ π6 οουτβθ οὗ οὐῦ ϑαῦβοαποηῦ α18- 
ουβϑίοη. 1 αἀουδύ, Βοινονον, ὕπ 6. δαγηῖδ5- 
5. ὈΠΙΟΥ ΟΥ̓Ὠ Ὁ}18 σομβυσοῦου. μοῦθ. "1110 
ἸΓΡΘΡΌΪΑΥΙΟΥ 15. ἴῃ ὕΠ|6 186 οὕ οἶμαι, ἴον 
ὙΠΟ να 5που]Ἱἃ οχροοῦ ἡγήσομαι. “1 
58.8}} ποῦ: ὑ1]}ς ὑμαῦ ΔῈῪ ΟΡ; ᾿λα5. Ὀ6ΘᾺ 
ἄοπθ. Βαῦ {Π|ὸ ἰοχὺ ἃ8 ἴὖ βύβηβ 1β 46- 
ΓΘ Ώ51016. Δὴ ἈΠΆΙΟΡΟυ8 8.58 18 Ιβοοῦ. 
Ἐναρ. ὃ 86, ἡγοῦμαι μὲν οὖν, εἰ καὶ μη- 
δενὸς ἄλλου μνησθείην, ἀλλ᾽ ἐνταῦθα 
καταλείποιμι τὸν λόγον, ῥάδιον ἐκ τούτων 
εἶναι γνῶναι τὴν ἀρετὴν τὴν Εὐαγόρου, ἴοΥ 

ἡγησαίμην ἄν. 

σ. ὃν ἐγὼ αὖ οἶμαι] ΘΌΡΡΙΥ δεῖν, ΓΕ 
θοῖονν, Ρ. 474, τοῦ ἐλέγχου οἷον ἐγὼ 
οἶμαι δεῖν εἶναι. δεῖν 15. ποῦ ὉῺ Εν ΘαΆΘΏΡΙΥ 
ονηϊ ὑοα ἈΡΌΟΥ οἶμαι, 85 ἰὴ Χρῃ. Ἠδ]]. ἵν. 
. 4, ᾧοντο ἀπιέναι, πα αὔἴον ἡγήσατο ἴτ 
Ῥιοέαρ. 846 8. 

Ῥ. αὐτίκα] “ΤῸΥ ᾿Ἰπδίδηοο.᾽ ὅδ ΒΟ ΏΚ. 
ἴῃ Τί. [μ6χ. Ῥ]αῦ. ν. αὐτίκα. Ἡν5ο}1ρ; 
Ὀγδοϊκούβ πρῶτον, ἃ8 δὴ ““Ἰπηὐογργθύδιηθη- 
ὑπ). Βαῦ 566 ἰῃῇ, 474 Ψ, οἷον πρῶτον, 
ἃ Ῥ] 56. χϑοῦν δααϊνα]οηῦ. 

ἀδικῶν---ἀρ᾽ ἄν] “Ὑοἷι 540 ὑπαῦ ἃ γντορ’- 
ἄοον ΥηΔ  ὍὈ6 ΠΆΡΡΥ : βοοά--αῦ 1 τναρῦ 
ἴο Κηονν ψΠοῦμον ἢ 1} ΡῈ 80 1 μ6 
οὈὐαϊηβΒ Πὶβδ ἀοδουῖβ Ὁ ηα 15. ῥα! βηρα. 
Θον)ΘΌῖρ ἀκ Ὁ}15. 15. ᾿υρ ϊοα Ὀγ ὕδμο 
Ῥοβιύίοη οἵ ἄρα ἴῃ ὕπο γη144]6 οὗ ὑπ βθῃ- 
ἤθποθ. [1 οοοιγβ 'ἴῃ ἂς 5. Ώ1]αν Ῥοβιθίοι. 
Ῥ. 476 Α, τὸ ἀδικοῦντα διδόναι δίκην ἄρα 
μέγιστον τῶν κακῶν ἐστίν; Απᾷ 80 ροΥ- 
ΠὰρΡ58 νν οὰπρ]ῦὺ ἰο τραὰ Η!ρΡ. 11. 866 8, 
δυνατὸς δ᾽ ἐστὶν ἑκάστοτ᾽ ἄρ᾽ ὃς ἂν 
ποιῇ τότε ὃ ἂν βούληται, ὅταν βούληται; 
ον ὕ.6 νὰ]ρ. ἕκαστος ἄρα. 
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ΠΩΛ. ἭΗκιστά γε, ἐπεὶ οὕτω γ᾽ ἂν ἀθλιώτατος εἴη. 

ΣΩ. ᾿Α4λλ᾽ ἐὰν ἄρα μὴ τυγχάνῃ δίκης ὁ ἀδικῶν, κατὰ 
τὸν σὸν λόγον εὐδαίμων ἔσται; 

21: Φημί. 

ΣΩ. Κατὰ δέ γε τὴν ἐμὴν δόξαν, ὦ Πῶλε, ὁ ἀδικῶν 
τε καὶ ὁ ἀδικος πάντως μὲν ἀθλιος, ἀθλιώτερος μέντοι, 

ἐὰν μὴ διδῴ δίκην μηδὲ τυγχάνῃ τιμωρίας ἀδικῶν, ἧττον 

δὲ ἄθλιος, ἐὰν διδῷ δίκην καὶ τυγχάνῃ δίκης ὑπὸ θεῶν τε 
καὶ ἀνθρώπων. 

[ΠΩΛΔ. “᾿Ατοπά γε, ὦ Σώκρατες, ἐπιχειρεῖς λέγειν. 473 
ΣΩ. Πειράσομαι δέ γε καὶ σὲ ποιῆσαι, ὦ ἑταῖρε, 

ταὐτὰ ἐμοὶ λέγειν: φίλον γάρ σε ἡγοῦμαι. νῦν μὲν οὖν ἃ 
διαφερόμεθα ταῦτ᾽ ἐστί: σκόπει δὲ καὶ σύ. εἶπον ἐγώ 

που ἐν τοῖς ἔμπροσθεν τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι κάκιον 
εἶναι. 

ΠΩΜΛΜ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Σὺ δὲ τὸ ἀδικεῖσθαι. 

ΠΩΛΜ. Ναί. ἱ 

ΣΩ. Καὶ τοὺς ἀδικοῦντας ἀθλίους ἔφην εἶναι ἐγώ, 

καὶ ἐξηλέγχθην ὑπὸ σοῦ. 
ΠΟΤ Ναὺ μα  Δίαὶ 

ΣΏ. Ὥς σύ γε οἴει, ὦ Πῶλε. Β 

ΠΩΜΛ. ᾿Αληθῆ γε οἴόμενος ἴσως. 

ΣΏΩ. Σὺ δέγε εὐδαίμονας αὖ τοὺς ἀδικοῦντας, ἐὰν μὴ 

διδῶσι δίκην. 

ΠΩΛΜ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΏ. ᾿Εγὼ δὲ αὐτοὺς ἀθλιωτάτους φημί, τοὺς δὲ δι- 
δόντας δίκην ἧττον. βούλει καὶ τοῦτο ἐλέγχειν ; 

ΠΩΔΛΔ. ᾿Αλλ᾽ ἔτι τοῦτ᾽ ἐκείνου χαλεπώτερόν ἐστιν,. ὦ 

Σώκρατες, ἐξελέγξαι. 

ΣΏ. Οὐ δῆτα, ὦ Πῶλε, ἀλλ᾽ ἀδύνατον" τὸ γὰρ ἀλη- 

θὲς οὐδέποτε ἐλέγχεται. 

ΠΩΛΜ. Πῶς λέγεις ; ἐὰν ἀδικῶν ἄνθρωπος ληφθῇ τυ- 

Ἑ. πάντως---μέντοι) ΤΏΘ56. ὕνγο ψψονθ. μέντοι ἴῃ ἀροΐοβὶ ἕο μέν 18 ποίοα ὈΥ {πὸ 
ἅτ ΒΌΡΡΠΙΘα ἔρου ΘΟ ΘΒ. ἴῃ Ὁ]Ὰ66. Οὗ φ ΆΥΩΥΔΑΥἾΔ 5 ἃ8 ἃ ῬΘΟΆ]ΙΔΥ]Υ Αὐὐ16 πϑηρ. 
ὑΠ6 οἱ γρϑδαάϊῃρβ οἵ ὑπὸ Μ55., ἁπάντων ΤΠ οἰηθηδαύϊοη πάντως Παὰ βδθῃ απίϊοὶ- 

.. μὲν τοίνυν (6εἃ. ααἰ5ῇ. νο]. 111. 0. 852). γαϊοαᾷ ΒΥ ϑύδθρηθιῃ. 
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σ ραννίδι ἐπιβουλεύων, καὶ ληφθεὶς στρεβλῶται καὶ ἐκτέμ- 
νηῆται καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκκάηται, καὶ ἄλλας πολλὰς 

Α' 

καὶ μεγάλας καὶ παντοδαπὰς λώβας αὐτός τε λωβηθεὶς 
Ἂ, “ “ “ 

καὶ τοὺς αὑτοῦ ἐπιδὼν παῖδάς τε καὶ γυναῖκα τὸ ἔσχα- 

τον ἀνασταυρωθῇ ἢ καταπιττωθῇ, οὗτος εὐδαιμονέστερος 
» Ἃ - 3 “- 

ἔσται ἢ ἐὰν διαφυγὼν τύραννος καταστῇ καὶ ἄρχων ἐν τῇ 
πόλει διαβιῷ ποιῶν ὅ τι ἂν βούληται, ζηλωτὸς ὧν καὶ 
ὑὃ Ἢ ἐπ Ἃ “ “ Ἂ ων » Ἄ εὐδαιμονιζόμενος ὑπὸ τῶν πολιτῶν καὶ τῶν ἄλλων ἕένων ; 

“ Ζ 5 Ψ “ 3, , 
Ὁ ταῦτα λέγεις ἀδύνατον εἶναι ἐξελέγχειν ; 

ΚΤ ΤΌΣΏ, Μορμολύττει αὖ, ὦ γενναῖε Πῶλε, καὶ 

οὐκ ἐλέγχεις: ἄρτι δὲ ἐμαρτύρου. ὅμως δὲ ὑπόμνησόν 
με σμικρόν: ἐὰν ἀδίκως ἐπιβουλεύων τυραννίδι, εἶπες ; 

ΠΩΛ. ἜἜγωγε. 

ΣΏ. Εὐδαιμονέστερος μὲν τοίνυν οὐδέποτε ἔσται οὐ- 

δέτερος αὐτῶν, οὔτε ὁ κατειργασμένος τὴν τυραννίδα ἀδί- 
δ "- ε νβ Ἄτο. ω Ν 3 ΄ 3 , κως οὔτε ὁ δίκην διδούς" δυοῖν γὰρ ἀθλίοιν εὐδαιμονέ- 

Ν 3 “Δ κά 9 Ψ ά ε Ν Ν 

στερος μὲν οὐκ ἂν εἴη: ἀθλιώτερος μέντοι ὁ διαφυγὼν καὶ 
πα τυραννεύσας. Τί τοῦτο, ὦ Πῶλε; γελᾷς ; ἄλλο αὖ τοῦτο 

5 3... Ὁ» 9 ’, ΕῚ , » ων φὺ ὦ 
εἶδος ἐλέγχου ἐστίν, ἐπειδάν τίς τι εἴπῃ, καταγελᾶν, ἐλέγ- 

χειν δὲ μή; 

478 ο. ἐκτέμνηται) “ ἐκτέμνειν, ἈΌ50- [ὉΓ ὈΠΡΗΪηρ᾽ ΠΝ 6, ἃ5. ΔΡ ΘΑ 5. ἔΓΟΤῚ ἃ ρᾶ5- 
1Ταῦθ ροβιθιι, οϑῦ [δ Ομου γα δα 6667, 
᾿,. 6. ὀαδέγαγο. ἘΣ Πγρὴ τ. 6. ἃ, κἀκεῖνόν 
γε τὸν αὑτοῦ πατέρα ἐκτεμεῖν δ ἕτερα 
τοιαῦτα. Χροη. ΟΥΌρΡ. ν. 2. 28; νἱῖ. ὅ. 
ΟΣ 4]. μας ἐκτομαί Οομνὶν. 195 ὦ 
(Δβύ, νψνῖο ααοῦοβ ἰὼ 1] ϑύγα θη οὔ ἐκ- 
κάηται Ἠρτοά. νἱϊ. 18, θερμοῖσι σιδηρίοισι 
ἐκκαίειν τοὺς ὀφθαλμού5). 

ἐπιδών) “ανίηρ ᾿νε ο 566. 50 
αϑ661, νν μου {116 βρθοῦβ 16 15 συϑθ ἔγμρ, 
ΟΥν, 85. Ὦδιο, αἰδβύχοδβιηο Ποιῃ. 1]. χχὶϊ, 
ΟΙ, κακὰ πόλλ᾽ ἐπιδόντα, Ὑἶῖάς τ᾽ ὀλλυ- 
μένους ἑλκηθεῖσάς τε θύγατρας. Βα 
Χο. Ογτγ. νι], 7. 7, τοὺς φίλους ἐπεῖδον 
δι’ ἐμοῦ εὐδαίμονας γενομένους, νον 6 ὑἢ8 
αἀγιηρ Ογγὰϑ 5ρΘα 8: ἼΠπο. νἱϊ. 77, τευ- 
ξόμενοι ὧν ἐπιθυμεῖτέ που ἐπιδεῖν: Αὐί - 
Βύορῃἢ. Δομόσῃ. 1150, ὃν ἔτ᾽ ἐπίδοιμι 
τευθίδος δεόμενον : ὥϑορῇ. ὕναςι. 1027, 
τὰν ὧδ᾽ ἐπίδοιμι πεσοῦσαν. ΑἴΟΥ παῖδάς 
τε καὶ γυναῖκα ννὸ την υπάαονβίαπα ταὐτὰ 
πάσχοντας, ὙΝὨ1ΟὮ ὨουνΟΥΟΣ 8 ΘΙΒΟΔΟΤΙΥ 
οταϊούρά. ; 

καταπιττωθῇ}) ΤΠ6 δῦ] ορ ΘΙ; ἰβιη 

Βᾶρο ὁ Ἡδγδο]άε5. Ῥομηύϊοαβ (αΡ. ΑΒ ΘᾺ. 
ΧΙ, 524) αὐυούοα ὈΥ Οτὰν : τοΐγαρτοι 
πάλιν οἱ πλούσιοι κρατήσαντες [τοῦ 
δήμου] ἅπαντας ὧν κύριοι κατέστησαν 
μετὰ τῶν τέκνων κατεπίττωσαν, ὧν 
καιομένων φασὶν ἄλλα τε πολλὰ γενέ- 
σθαι τέρατα καὶ ἐλαίαν ἱερὰν αὐτομάτην 
ἀναφθῆναι. ἸῦνοιΥ ΟἿΘ ΓΟΙΠΘΙ ΘΙ 5. ὕΠ6 
Ἰ1ὴη65 οὗἨ Φανθρῃδ), “ ὕδρας Ἰὰς οἷ. τὰ 1118, 
Θὰ βὐιηύοβ ἀγαθηῦ, ζο. (ϑαῦ. 1. 155). 
ΜαΩν ΟΥΟΥ ῬΆΓΆΙ]ΘΙ Ῥαββαροβ ἅτ 80- 
οαχηαϊαύοα ὈΥ ὑΠ|6 σΟὨλη}. 

ὑπὸ τῶν πολιτῶν καὶ τῶν ἄλλων ξένων] 
“ΌΥ οἰθίΖθΒ: δια ξΟγοσοΥ 5. ἃ5. νν0}},᾿᾽ ἃ 
γν0}1- Κη νν ἢ ἰάϊονῃ : 480 Ὁ, αὑτοῦ καὶ τῶν 
ἄλλων οἰκείων : Ἰβοοῦ. ἀο Ῥονιαῦ. ὃ 108, 
ἔκ τε τῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ τῶν ἄλλων 
συνουσιῶν διαβεβλημένοις. 

Ῥ. Μορμολύττει αὖῇ “Νοισ γοὰ ἃτο 
ὑγγίηο ὕο τιρύθη, ᾿πβύραα οὐ γϑ αὐ ησ 
γ6.᾽ ΟἸγιρ., ἀντὶ τοῦ ὡς παιδίον φοβεῖς. 
Οὐ. 46 ο, ἂν. .. ὥσπερ παῖδας ἡμᾶς 
μορμολύττηται. μορμώ ΟΥ̓ μορμολυκεῖον 
ΔΏΒΙΥΘΥΒ ἴο ΟἿ “ὈΟρΡΌΘαΣ ἡ οὐ “ΠΟΡΦΌΘΙΠ1).᾽ 



ὁ γϑ 

ὅθ ΕΤΡΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

5 “ 
ΠΩΛΜ. Οὐκ οἴει ἐξεληλέγχθαι, ὦ Σώκρατες, ὅταν 

“ , ἃ 3 Ν Ἃ ’ 5 ’ 5 Ν 5 “ 

τοιαῦτα λέγῃς ἃ οὐδεὶς ἂν φήσειεν ἀνθρώπων ; ἐπεὶ ἐροῦ 

τινὰ τουτωνί. 
“. »-». -“ “ εἶ 

ΣΏΩ. Ὦ, Πῶλε, οὐκ εἰμὶ τῶν πολιτικῶν, καὶ πέρυσι 

βουλεύειν λαχών, ἐπειδὴ ἡ φυλὴ ἐπρυτάνευε καὶ ἔδει με 
5 Ῥ ’ ἵρ Ἁ 3 3 ’ 5 

ἐπιψηφίζειν, γέλωτα παρεῖχον [ καὶ οὐκ ἠπιστάμην ἐπιψη- 
, ᾿ 5» . ἊΝ ΄, 9 , δ 

φίζειν. μὴ οὖν μηδὲ νῦν με κέλενε ἐπιψηφίζειν τοὺς παρ- 
Ἂ 5 3 5 Ν » αἱ ’ 3» ν ΄“ 

ὄντας, ἀλλ᾽ εἰ μὴ ἔχεις τούτων βελτίω ἔλεγχον, ὁπερ νῦν 

δὴ ἐγὼ ἔλεγον, ἐμοὶ ἐν τῷ μέρει παράδος, καὶ πείρασαι 

τοῦ ἐλέγχου οἷον ἐγὼ οἶμαι δεῖν εἶναι. ἐγὼ γὰρ ὧν ἂν 
λέγω ἕνα μὲν παρασχέσθαι μάρτυρα ἐπίσταμαι, αὐτὸν 

Ν ἃ Ξ, ε Ἅ ἊΣ Ν ἈΝ ᾿ 5 δὰ ΄ 
πρὸς ὃν ἂν μοι ὃ λόγος ἢ), τοὺς δὲ πολλοὺς ἐῶ χαίρειν, 

καὶ ἕνα ἐπιψηφίζειν ἐπίσταμαι, τοῖς δὲ πολλοῖς οὐδὲ δια- 
Ἑ. ἐπεὶ ἐροῦ] “1ῇ γοὰ ἀουδῦ τηθ, 51 

οὴ6. οὗὨἨ ῃ8 δογαραην ργθβοηῦ, οὐ “ γοὰ 
Πᾶν ΟἾΪΥ ὕο δὶς, ἄο. 11}}15. γηούουι ἃ] 
τιβο οὗ ἐπεί νυ ὅπ ᾿προγαύῦννο οὐ" ννιῦ ἢ 
8 ἰ οΥΓΟρΌΟἢ 15. ΘοΙηοη. ΒΌΡἢ. ΕἸ]. 
852, ἐπεὶ δίδαξον ἢ μάθ᾽ ἐξ ἐμοῦ, τί μοι 
Κέρδος γένοιτ᾽ ἄν, τῶνδε ληξάσῃ γόων; 
οἵ, Αὐἰδύορῃ. , αβρ. 5819. “"ἘΠΠΕρύϊοα ἐπεί 
ῬομΙσαν σα ἰπηρογαύῦϊννο οαϊὴ Γ65 νἱἀθῦαγ 
οονΐα, οὗ ᾿ϊπῖὴθ ἀαδ1α, δᾶθοὸ αὖ ἑαΐο 
Δα νουβαυαθ δα ΟὈ]ΠΟΙομ ἀπ ῬτονοολΥΙ 
Ῥοβϑιῦ (α. Ἠδυιμδμ). 

πέρυσι βουλεύειν λαχών) “μα8ὺ γ68Ὰ 7 
ΜΉΘ 1 νγὰᾺβΒ αἀγαννῃ [ὍΣ δ Οὐμπηο]], 
Θηὦ ὙΠ ΠΥ ἰὐῦ6 βασοροαρα ὧὸ {6 
Ῥγυύδην ἃμα 1ὖ Ὀθοδηθ. ΤΥ ἀν (85 
Ποῖν ἐπιστάτης ΟΥἩ ΟΠΙΣ 8 η---Χοι, Μη. 
ἷν. 4. 2) ἰο ἴακο ὑπ νούοβ. οἵ {π6 ἃ58- 
ΒΘΙΏΌΙΥ, 1 οχροβθα γηυβοὶ ἴο υἹἱάϊοαϊο, 
Ῥοοᾶσβο 1 Κποὺν ποῦ ον ὕο οοἸ]θοῦ {}16 
ΒΕ ΠΤ ΡΑΡ᾿ 65 ̓-ττϑη ἸΓΟΏΪ6Ὰ] αἀΘβου  ρὕϊ0}), 2207. 
50, ΟΥ̓ ο6 οὗ {Π|ὸ ποθ] οϑῦ δοὺβ οὐ ἢϊ5 Π|ρ, 
Ἠ15 τ μπϑιηρ' ἴο ρα ἤο ὑπ νούϑ 6 1Π| 608] 
Ῥτοροβιθϊοα. οἵ ΟὨΠ]χθηαθ. ἀρϑίηϑῦ θ}6 
ΘΌΠΟΥΘΪΒ  ὴ0 Πα ΤὈαρηῦ δῦ Αὐρίηαβδθ. 
Οοτρασο Χοη. ΗΠ ]]θη. 1. 7. 14, 16 νι 
Μϑιηον. 1. 1. 18 (ἐπιστάτης ἐν τῷ δήμῳ 
γενόμενος, ἐπιθυμήσαντος τοῦ δήμου παρὰ 
τοὺς νόμους ἐννέα στρατηγοὺς μιᾷ ψήφῳ 

.ς ἀποκτεῖναι πάντας, οὐκ ἠθέλησεν ἐπι- 
ψηφίσαι, κιτ.Ὰ.; Ἀηα Ὀο Ῥαββᾶρθϑ ψἱῦ ἢ 
ῬΙαῦ. ΔΡοΪ. Ρ. 82, ἐγὼ γάρ, ὦ ᾿Αθηναῖοι, 
ἄλλην μὲν ἀρχὴν οὐδεμίαν πώποτε ἦρξα ἐν 
τῇ πόλει, ἐβούλευσο, δέ: καὶ ἔτυχεν ἡμῶν 
ἢ φυλὴ ᾿Αντιοχὶς πρυτανεύουσα, ὅτε ὑμεῖς 
τοὺς δέκα στρατηγοὺς τοὺς οὐκ ἀνελυμένους 
τοὺς ἐκ τῆς ναυμαχίας ἐβούλεσθε ἀθρόους 
κρίνειν, παρανόμως, ὧς ἐν τῷ ὑὕστέρῳ 
χρόνῳ πᾶσιν ὑμῖν ἔδοξε. τότ᾽ ἐγὼ μόνος 

τῶν πρυτάνεων ἠναντιώθην ὑμῖν μηδὲν 
ποιεῖν παρὰ τοὺς νόμους, καὶ ἐναντία 
ἐψηφισάμην, κιτιλ. ΤΠ6 ἀαῦμπον οὗ [6 
᾿Αχϊοοῆυβ (868 Ὁ) [6115 ὉΠ6 ἔα] αἸ δ  θμθ]ν, 
Δα 100 ΘΙ 6] 5 γηθηΐβΒ. Μν. ατγοῦο, 
ἴῃ ὍΠη6 σουχδϑο οὗ 15. Δ0]6 ἃ πα βοαγο]ηρ᾽ 
ἀἰδουββδίοη οὐ ὑμ15 ονοηῦ δ ηα 105 ΟἹ ΟΌΤη - 
βύδηοοβ, ἔα κο οσοαβίοη (Η. α΄ νι. 0.271, 
ηοΐθ) ἤο αποδύϊομ 016: ἀοοῦταοῦ οἵ Χομο- 
Ῥῇοη 5 βύα θοῦ ἴῃ ὕῃ6. ἢνβῦ θοοὶς οὗ 
Ὁπ6 ΜοιηοΥΔΌΙ18, ὑμαῦ ΟΟΥ, ννὴϑ ἐπι- 
στάτης Οὐ ἴΠ6 ΟΔΥ τοβουΡοα ὕο: Ραῦ ἰῦ 
ΒΘΘΙῺῚ5 ὅο 1ὴη6 αἰΠποὰ]ὺ ὅο τπιησοιβέα ἃ 086 
Ἰαηριᾶσθ οἵἨ Ῥ]αῦο ἴῃ ὑπ ἰθχέ, νυν ποὰῦ 
ΒΌΡΡοΒΙ Πρ ὑπαῦ 5οοῦ. ννὰβ ἱπαὶνιἀ}}}Υ 
ΤΟΒΡΟΏΒΙΌΙΟ ἴῃ 6 ταῦθ. οὐ ὑκκίηρ [6 
Βα γαρθθ, ἃ ποῦ τηθροὶν δα ]οὰ ἰοὸ ἃ 
νοῦθ ἃ8 ὁ6 οἵ θη Ῥυορᾶγὶ ἀροῖὶ ὑπ ατ165- 
ἰΐοη ψνΠΘῦμοΣ ὁΠ6 8. Π Ραρθθ. ἡνοσα ὕο 06 
Φα θη οὐ ποῦ. Ηον σου] ἢ 6156 πᾶν 
θούγαγοα ἢἷ8 “ἱρπογάποο᾿ οὐ 6. ῬΥΌΡΘΥ 
τηοᾶρ οὗ φῬιοοθθαϊῃρ'--ὶη Οὔ ΘΥ ννουβ, Ὠ15 
ἱπν] 1018 ΓΘΡΌΆΡΏΔΗΟΒ ὕο ὅΠ6 δοῦ γτϑααϊγρα 
οὗ πη ὃ Τῇ ὑμ15 νίονν 6 οογγθοῦ, Ὁ 18 
ποῦ ὁ Ἰιὐ]16 Ὀο]ὰ ὕο 6811 ἰῃ ααοβϑύϊοη ἃ 
βῦα θη)θηῦ τ βοϊηρ' Οἱ 6116 ΘΟΠΒ:}Π1Θὖ [οΚυϊ- 
ΣΟΥ͂ ΟΥ̓ ὕνγο 5.6 ἢ}. ας ΠοΥ8. ἃ5. ΧΘΠΟΡΙ ΟΝ. 
δηα ΡΙαίο. Το ραββᾶρο ἴῃ ὅμ6 ΛΡΟΪΟΟῪ 
ἄοθ5. ποῦ οοῃμῇῆχη, Ὀὰαῦ 5.6 }] 7} ἀοοθ. ποῦ 
σοηὐγααϊοῦ 10. 

474. ἕνα μὲν---ἐπίσταμαι] ΟἸγΏΡ. ᾿ὰ5 
ἐμ6 [ὈΠ]Οννρ ἰπ θυ βθϊηρ βομοϊϊατα. οα 
ὑΠ18 Ῥαββαρὸ: οὕτω καὶ ὁ Ἡράκλειτος 
ἔλεγεν. εἷς ἐμοὶ ἀντὶ πολλῶν, καὶ 
λέγω τοῦτο καὶ παρὰ Περσεφόνῃ 
ἐών, ἃ ἔγαρσταθηῦ νν Ὦ16}}, 50 ΓᾺΡ 45. Κπονν, 

ΟΧΙϑῦβ ΠΟΥ ΘΙ 6150, ἃ 15. ΒΙΡΉΪΥ οἢαγδο- 
ὑθυ βῦϊο οὗ 105 Δα ΠΟΥ. 

474 



-τὰγ4; νυ. ΤΟΡΙΊΑΣ.. "7 
Ἂ ν "᾿ 3 .“ Β λέγομαι. ὅρα οὖν εἰ ἐθελήσεις ἐν τῷ μέρει διδόναι ἔλεγ- 

» ᾿" ΓῚ χον ἀποκρινόμενος τὰ ἐρωτώμενα. ἐγὼ γὰρ δὴ οἶμαι καὶ 
5.ν ν ᾿ ν ᾿ 5, »" ἐλᾷ ἐμὲ καὶ σὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους τὸ ἀδικεῖν τοῦ 
Σὃ “ θ ’, ε -- θ Ν Ν ἣν ὃ δό , ἘΣ ἀδικεισθαι κάκιον ἡγέϊισθαι καὶ τὸ μὴ διδόναι δίκην τοῦ 
διδόναι. 

ΠΩη,4. 

δένα. 

39 

Ἐγὼ δέ γε οὔτ᾽ ἐμὲ οὔτ᾽ ἄλλον ἀνθρώπων οὐ- 
Ἁ ᾿ “ “ 

ἐπεὶ σὺ δέξαι’ ἂν μᾶλλον ἀδικεῖσθαι ἢ ἀδικεῖν ; 
ΣΩ. Καὶ σύ γ᾽ ἂν καὶ οἱ ἄλλοι πάντες. 

ΠΩΜΛ. Πολλοῦ γε δεῖ, ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἐγὼ οὔτε σὺ οὔτ᾽ 
ἄλλος οὐδείς. 

ΣΏ. Οὐκοῦν ἀποκρινεῖ; 
’ὕ Ἃ 3" Ἁ »-΄- ο 

ΠΩΔ. Πᾷάνυ μὲν οὖν' καὶ γὰρ ἐπιθυμῶ εἰδέναι ὃ τί 
3 ΄΄ὰ 

ποτ ἐρεῖς. 

ΣΩ. Λέγε δή μοι, ἵν᾽ εἰδῇς, ὥσπερ ἂν εἰ ἐξ ἀρχῆς σε 
ἠρώτων" 

ἀδικεῖν ἢ τὸ ἀδικεῖσθαι; 

’ ὃ “Ἅ “" “ ᾽ὔ εν Ν 

ποτέερον ὁοκει σοὶ, ὦ Πῶλε, κακιον εἰναν το 

ΠΩΛ. Τὸ ἀδικεῖσθαι ἔμοιγε. 

ΣΩ. Τί δὲ δὴ αἴσχιον ; πότερον τὸ ἀδικεῖν ἢ τὸ ἀδι- 
κεῖσθαι; ᾿Αποκρίνου. 

ΠΩΛ. Τὸ ἀδικεῖν. 

ΧΧΧ, ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ κάκιον, εἴπερ αἴσχιον ; 

ΠΩΛ. ἭΝΚκιστά γε. 
’ ΄σο ΕΝ ϊ 

ΣΩΏ. Μανθάνω' οὐ ταὐτὸν ἡγεῖ σύ, ὡς ἔοικας, καλόν 
ἃ ἀ05 Ν᾿ . “ . 3 , Ι 

ὭΤΕ και ἀγαθὸν καὶ κακον καὶ αἰσχρον. 

ΠΩ.Μ. Οὐ δῆτα. 
δ Ν - 

ΣΩ. Τί δὲ τόδε; τὰ καλὰ πάντα, οἷον καὶ σώματα 

Ο. οὐ ταὐτὸν ἡγεῖ σύ) ΟΙο. ἄἀο ΟΠ 11]. 
98. 11, ““Βοοναύθμι ΔΟΟΘρΊσητι8. ΘΧΒΘΟΥαΥΪ 
Βοὐπη 6085 ααἱ Ῥεϊηπηι Ποημθβύατη οὗ 
αὐ 116, παῦασα, ΘΟ Θιὔα, ορίηΐομο α18- 
ὑταχιββοηῦ" ΤὨγουρμοαῦ {λ6 016 οὗ 
ὑπὶ8 τϑαβοηΐηρ ὕμ6. ἀγαθόν 18 Δ5θαμηθα ὕο 
6 ΒΥ που γΟὰ5. υν]} (ῃ6 ὠφέλιμον πᾶ 
ὅπ κακόν ἢ π βλαβερόν. Βαῦ {π15 
ἘΔ ΠΥ ἸὩἴβια 18, 10 τη αβῦ Ὧ6 ΘΟ. 65566, ΟΥ̓ἁ 
ἃ ΘΥῪ ὑχιηβοθηαοηα] ον θυ, 

Ῥ. τὰ καλὰ πάντα] 1}}15 0016 ““ὉΠΘΟΥῪ 
οὗ ὑπὸ ὈῬοαϊθα! ὁ 15. 82). 1ρτονθιηθηῦ 
προη ὑμεῦ οὗ Χϑπορ]ιοτ’β Βοοναΐοβ, Μθιῃ. 
111. 8. 4, ἀπ ὕοην. ὁ. ὅ, ὑνμοτθ ΑΙ 18 
γοργθβοηὐθα ἃ8 ὅμθ δοΐθ ἰοϑὺ οἱἁἩ Ῥεδαυῦνυ. 

Αὖ 66 βδγὴ6 {ϊ1ὴ6 νύ χησιϑῦ Θοποοῖνο ΚοΟΣ. 
ἵπ ὑπ6 Ῥαββᾶρθ ὈΘΙΌΤΟ ὰ5 ἴο Ὀ6 ἀγσαϊπρ' 
“τα Πποιηϊμοθιη, πᾶ ᾿ὖ νου θ6. ἀηβαῖο 
ἴο Ἰηξου" ὑπαῦ Ῥ]αῦο τϑα]]}ν γοραγᾷραᾷ Ρ]θἃ- 
ΒΌΓΘ. ἀρατῦ ἔόγη (ἀοοῦ, ἃ8 βιυβηοϊοηῦ ἴο 
οομδοϊσαθα Δῃ οὐ͵θοῦ Ὀοααυα]. ΟὈἸρΑ1 6 
650. ῬΠ]ΘΌ 8, Ὁ. 04 [0]. Το βύβθρϑβ ἴὰ 
{110 Ῥυοβοηῦ ἀὐραιμγοηῦ σα {11686 :---- 

τὸ καλόν Ἰγ0}105. δἰῦμϑυ" αὐλ]ῦν ον 
ῬΙΘΑΒαΤΌ, ΟΥ̓ ὑοῦ. 

τὸ αἰσχρόν οἰθϊιον να δ] 655 οὐ Ῥαΐῃ, 
οὐ Ὀοίἢ. 

Βαυὺ Ῥοϊὰ8 παᾶᾷ βαϊὰ ὅτι τὸ ἀδικεῖν 
αἴσχιον τοῦ ἀδικεῖσθαι. 



58 ΠΛΆΤΩΝΟΣ [4174,Ὁ 

ΙΝ , Ν ’ Ἂν Ν ἣν δεύ 

καὶ χρώματα καὶ σχήματα καὶ φωνὰς καὶ ἐπιτηδεύματα, 
-“" ’ “Ὁ “ 

εἰς οὐδὲν ἀποβλέπων καλεῖς ἑκάστοτε καλά ; οἷον πρῶτον 

τὰ σώματα τὰ καλὰ οὐχὶ ἤτοι κατὰ τὴν χρείαν λέγεις 

καλὰ εἶναι, πρὸς ὃ ἂν ἕκαστον χρήσιμον ἢ, πρὸς τοῦτο, 

ἢ κατὰ ἡδονήν τινα, ἐὰν ἐν τῷ θεωρεῖσθαι χαίρειν ποιῇ 
“-“ ᾿ ΄ 

τοὺς θεωροῦντας ; ἔχεις τι ἐκτὸς τούτων λέγειν περὶ σώ- 

ματος κάλλους ; 
ΠΩΛΔ. Οὐκ ἔχω. 

2; “ “᾿ ιν 

ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ τᾶλλα πάνθ᾽ οὕτω καὶ σχήματα καὶ 
“Ἃ “Δ 3 ΄ 

χρώματα ἣ δι’ ἡδονήν τινα ἢ δι’ ὠφέλειαν ἢ δι ἀμφότερα 

καλὰ προσαγορεύεις ; 

ΠΩΛ. Ἔγωγε. 
ἶ Ν 

ΣΏ. Οὐ καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὰ κατὰ τὴν μουσικὴν 

πάνθ᾽ ὡσαύτως ; 

ΠΏ Ναΐ. 
Ν ἣν ’ Ν Ν ’ Ἃ Ν 39 

ΣΏ. Καὶ μὴν τά γε κατὰ τοὺς νόμους και τὰ ἐπιτη- 
Ἄ Ε] »Ἤ 3 Ν ’ 3 ᾿ Ν , χς Ὰ 

δεύματα οὐ δήπου ἐκτὸς τούτων ἐστὶ [τὰ] καλά, τοῦ ἢ 
3 ἕω οὺ “Ὁ ε ’ “Ὁ 5 "ὦ Ἶ 

ὠφέλιμα εἶναι ἣ ἡδέα ἢ ἀμφότερα. 

ΠΩΛ. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. 
ἴω Υ ΄΄ο ’, ’ 

ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ [τὸ τῶν μαθημάτων κάλλος ὧσ- 

αὕὐτως ; 

τὸ ἀδικεῖν 15 ὑπογοίονθ οἰὐμον ποι τὸν τοῦ. ἀγαθοῦ (10. Ὁ). ΥΥ̓ΒοΟ δνον βαϊᾷ 
Ῥϑϊηα] οὐ ον Παυ Ὰ] ὕμᾶπ τὸ πρὸς σκοπὸν στήσασθαι ΟΥ̓ Ἰιον ΟΕ 
ἀδικεῖσθαι. στήσασθαι ταθὰῃ “4586 σοῃνογύονο,᾽" ἃ5 Δϑῦ 

Βαῦ ιὖ 18. ποῦ τλονῦθ. ρϑΙη 1, ὈῪ ῬΟΙΪαΒ᾽ 5. τϑηο5 1 22616 πρός, Δα ΘΟΙΏΡΑΙῸ 
Δαν ἰϑϑίοιι. Οὐἶθλα5, 160. 1. 2 (ἃρ. Αὐμθη.), ὃν σκο- 

ΝΟΥ; Θομβθα ΘΠ Ύ, 15. ἰΌ ΠΟ 6 ῬαΙη ἃ] πὸν εἰς λατάγων τόξα καθιστάμεϑα. 
απο ταονο ᾿αυ [Ὁ]. ΤῊ 5686 νν1}}} ὑμπ5 6, “δ 15 ἃ 100] ννὴο 

ΤὨΘΙΘΙΌΓΟ ἰῦ 15 ΒΟΥ ΠαΡ 1, οὐ, ἰῇ ἰὴ Π5. ΒΟΡΙΟῸΒ. ΘΟΙΩΡΟΒΙ ΙΟἢ5. ὈΥΌΡΟΒΘ5. ὕο 
οὔμου ϑογᾶβ, τὐ0756 Ὁπδὴ τὸ ἄδι- Ὠϊχηβ0}]} ΔΠΥ οὔδμον βἰαπασγαᾷ οὐ Ὀθασΐν 
κεῖσθαι. ὉΠ ὑμαῦ οὗ αοοα. ΤΠ6 πρός 15 ἃ τη6 10 

τορθυϊθϊοη οὗ [Π6 πρός ν»])ιῖο}} βῦϑι 5. θΘ ΓΟ γ 6 
ΑΔ 5118} αἰβ᾽ απούϊνθ ΒΥ] ΟΡ85η1. Οοοανα ἄλλην ἴῃ ὑμ8 οἴδιβο Ῥυθοθαϊηρ,. 
1, 477 ο. Ἴγιοτο 15. ἃ οοιδ οἰαδδίοιι δ Ἑ. οὐ δήπου--καλά] ἼΠ6 τά Ῥοΐονο 
ΘΟΠΘΟΡΪηρ’ ὕΠ6. γοϊαύϊου. οὐ καλόν μὰ καλά 15 οχηϊθμοα ἴῃ οὔ Μ5. Τπουρ 
ἀγαθόν, κακόν πᾷ αἰσχρόν, ἴὰ ὕμο ΕἾ ἀοίθῃβ: 16, [Ὁ Βθθιὴβ θοῦνου αρϑθηῦ. “ανν5 
ΒοοΙς οὗ ὑπ Ἐθρυθ]ῖο, Ρ. 458. Τὰ ὅπ ἃμὰ Τηβυϊξαθ] 8. ΒΌΤΟΙΥ ἃγθ ποῦ Ρυδὰ- 
Ἰαϑῦ οἴααδο οὐ [16 Ῥαββαρθ γτϑίοσυ θα ἴο, θὰ. ΕΠῚὉ1 ᾿υθβροοῦνοὶν οὐ ὑποὶν αὐῦγ, ΟΥ̓ 
οὈνίουβ θαῦ Πθοοβϑαῦν οιησηδεύϊοη Πὰ5. Ρ]θαβα ῦηθϑθ, οὐ θοῦ :᾿ οὐ, 1ξ ννα τούαϊῃ 
οϑοαροα ὅμο άὰ,: μάταιος ὃς γελοῖον τά, “ΤΠ6 ὈΘδαΥ τυ ἘΠ 10}} τ ϑίθβ 1 [ενν8, 
ἄλλο τι ἡγεῖται ἢ τὸ κακόν, καὶ ὃ γελω- ἄζτο., 15. ποῦ ᾿μἰορομἀοιῦ οὐἨ ἀν, ἄο.; 
τοποιεῖν ἐπιχειρῶν πρὸς ἄλλην τιν᾽ ὄψιν οὐ, ἸπονῈ Πἰδθνα]ν, "6 Ἰμβύδθϑ 1ἢ Ἰανν8 
ἀποβλέπων ὡς γελοίου ἢ τὴν τοῦ ἄφρονός πᾶ ᾿ηϑυϊθαθ) οη5---οἵἨΎ θοααῦγ, ΓΕ Ἰπθαὴ,᾽ 50 
τε καὶ κακοῦ, καὶ καλοῦ αὖ σπουδάζει ὑμαῦ τὰ καλά 5118}} θὲ οΧρ]δηϑίονΥ οὗ τὰ 
πρὺς ἄλλον τινὰ σκοπὸν στησάμενος ἢ κατὰ τοὺς νόμους, κιτ.λ. 
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ν᾿ ἴω “᾿" 

ΠΩΛ. Πάνυ γε. καὶ καλῶς γε νῦν ὁρίζει, ὦ Σώκρατες, 
ἡδονῇ τε καὶ ἀγαθῷ ὁριζόμενος τὸ καλόν. 

3 ῪὉ ἈΝ 3 Ἂς ἊΜ 3 ’ » Ἁ 

ΣΩΏ. Οὐκοῦν τὸ αἰσχρὸν τῷ ἐναντίῳ, λύπῃ τε καὶ 
κακῳ ; 

ΠΩΔΛ. ᾿Ανάγκη. 
Φ 3 τὶ “- ΠΕ π Ῥχῇ 

ΣΏ. Ὅταν ἄρα δυοῖν καλοῖν θάτερον κάλλιον ἢ), ἣ τῷ 
ἘΠ ’ ἉΟ 3 ΄ ε ΄ ΄, ’ 3 
ἑτέρῳ τούτοιν ἢ ἀμφοτέροις ὑπερβάλλον κάλλιόν ἐστιν, 

ἤτοι ἡδονῇ ἢ ὠφελείᾳ ἢ ἀμφοτέροις. 
ΠΩΛ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Καὶ ὅταν δὲ δὴ δυοῖν αἰσχροῖν τὸ ἕτερον αἴσχιον 
ἘΣ » ᾽ “Ὁ ΝΜ ν ’ὔ ΕΣ Φ 

Β ἢ» του λύπῃ ἢ κακῷ ὑπερβάλλον αισχιον εσταῖι. 

ἀνάγκη ; 
ΠΩΛ. Ναί. 

“Ἃ 3 

ἢ οὐκ 

ΣΏ. Φέρε δή, πῶς ἐλέγετο νῦν δὴ περὶ τοῦ ἀδικεῖν 
ἌΥ 9 “ 9 » ἃς μ᾿ 9 “ ᾽’ ζ 

καὶ ἀδικεῖσθαι; οὐκ ἔλεγες τὸ μὲν ἀδικεῖσθαι κάκιον εἶναι, 
Ν κω» ω » 

ΤΟ δὲ ἀδικεῖν αὐισχιον; 

ΠΩΔΑ. Ἔλεγον. 

ΣΏ. Οὐκοῦν εἴπερ αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι, 
» , , 9 Ν ὕ ε ’ » ἂν 
ἤτοι λυπηρότερόν ἐστι καὶ λύπῃ ὑπερβάλλον αἴσχιον ἂν 

εἴη ἢ κακῷ ἢ ἀμφοτέροις ; οὐ καὶ τοῦτο ἀνάγκη ; 
ΠΩΛ. Πῶς γὰρ οὖ; 

“ Ἁ Ἁ ΓΑ “" ’ 

ΧΧΧΙ, ΣΏ. Πρῶτον μὲν δὴ σκεψώμεθα, ἄρα λύπῃ. 
’ 9 “ “ 9 “ Α ΕῚ Ὸ»“-"ἜΜ Ὺὰ 

Ο ὑπερβάλλει τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι, καὶ ἀλγοῦσι μᾶλλον 

οἱ ἀδικοῦντες ἣ οἱ ἀδικούμενοι ; 
ΠΩΛΔ. Οὐδαμῶς, ὦ Σώκρατες, τοῦτό γε. ᾿΄ 
ΣΩ. Οὐκ ἄρα λύπῃ γε ὑπερέχει. 
ΠΩΛΔ. Οὐ δῆτα. 

» “ 3 Ἁ ’ 3 » Ν 9 ΓΝ Ν 

ΣΏΩ. Οὐκοῦν εἰ μὴ λύπῃ, ἀμφοτέροις μὲν οὐκ ἂν ἔτι 

ὑπερβάλλοι. 
ΠΩ.ΛΔ. Οὐ φαΐνεται. 
ΣΩ. Οὐκοῦν τῷ ἑτέρῳ λείπεται. 

470. Καὶ ὅταν ---ἔσται] ΤΊ}}5 ῬΥΟροβιυϊοσ 
οὐρίιῦ νι ἀροῦν ὕο σοΥβροηα ἴο [{}10 
Τουθροϊηρ, ϑαθϑυθαθηρ αἰσχρόν, λύπῃ, 
αμᾷ κακῷ ἴον Ὁμοὶσς απο πμοῖα. Ἡΐδποο 1 
ΒΟΘΙΏ8. ἱΠΠἸΡΟΒ510]16 0 αἴβρθῆβθ υνἱδ ἢ 
ἀμφοτέροις, Μ]ιϊο ἢ! Ἡνβο ρ ΔΟΘΟΤΙΏΡῚΥ 
σου] Ἰηβονῦ αὔθ κακῷ. 

Β. λύπῃ ὑπερβάλλον] Τα ραυίϊοῖρὶθ 

15. Οὗ σοῦγβθ σαιβα]. “1 ὑπο ἀοϊηρ' ἴπ- 
 αβῦϊοθ 15 ΟΥ̓ 6 πον οὐ οἴδηβῖνο ὑπ ὉΠ 6 
Β ΘνΊπρ' ἰΌ, ΘΙ ΟΠ. 10 15 τῇτα ραϊηαία!, απὰ 
ἰῦ 15 δδροαιιδο ᾿ἰῦ θχοθρᾶβ ἴῃ ραὶῃ ὑμπαῦ ἰῦ 15 
ΤΏ 0} ὉρΡῚγ, οὐ (Ὀϑ οι 586 16 ΘΧΟΘΘ(8) ἰὴ 68ν]}]}, 
οὐ ἰῃ νου, ἴ. ον ἰῦ οὐν 68. 108. συϑαῦθν Ὁρ]}}- 
1685 ΘΙ 61 ἴο 105 Θχοθθαϊηρ ᾿ῃ ῬΆΪῺ οὐ ἴο 
105 Θχσθθαϊηρ ἴ δου], ὅο. 
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ΠΩΜΛΜ. Ναί. 

Σ Ὡς ΠΤ Καϊκι 

ΠΩΜΛΜ. ἜΕΒοικεν. 
ΕῚ “ “Ὁ ε ᾿α ἃς 

ΣΩ. Οὐκοῦν κακῷ ὑπερβάλλον τὸ 

εἴη τοῦ ἀδικεῖσθαι. 

ΠΩΔΛ. δῆλον δὴ ὅτι. 

ΩΝ 

ΠΛΆΤΩΝΟΣ [41ὅ,0 

χὸ “ ͵ὕ “Ἁ 

αοικειν κακιον ἂν 

ἔάλλο τι οὖν ὑπὸ μὲν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων καὶ Ὁ 

ὑπὸ σοῦ ὡμολογεῖτο ἡμῖν ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ αἴσχιον 

εἶναι τὸ ἀδικεῖν τοῦ ΤΙ ΣΤ 

νν ᾽ς 

καὶ ΤΟ 

ΠΩΔΛ1 Ναί: 

ΣΩ. Νῦν δέ γε κάκιον ἐφάνη. 

ΠΩΔ. Ἔοικεν. 

ΣΩ. Δέξα ἂν οὖν σὺ ἜῸ τὸ κάκιον 

αἴσχιον ἀντὶ τοῦ ἧττον ; Μὴ ὄκνει ἀποκρίνασθαι, ὦ Πῶλε 
---οὐδὲν γὰρ βλαβήσει,---ἀλλὰ γενναίως τῷ λόγῳ ὥσπερ 

΄ν ΝΛ ἃ Ν ἃ “" 

ἰατρῷ παρέχων ἀποκρίνου, καὶ ἢ φάθι ἢ μὴ ἃ ἐρωτῶ. 

ΠΩΛ. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἂν δεξαίμην, 

άλλος δέ τις ἀνθρώπων ; ΣΩ. 

ΦῸΣ ώκρατες. 

ΠΩΛΜΛ. Οὔ μοι δοκεῖ κατά γε τοῦτον τὸν λόγον. 

Σ): 
᾿ “ Ἦν ΡῈ τς σ΄ »5» ἃ 4 τ ῖνς »595 Δ 
ἀληθῆ αρα εγώ έλεγον, ΟΤι Οὐ αν έγω ΟΥΤ ἂν 

σὺ οὔτ᾽ ἄλλος οὐδεὶς ἀνθρώπων δέξαιτ᾽ ἂν μᾶλλον ἀδικεῖν 
“Ὁ 3 ἰοὺ , Ν ΕΝ Ἂ᾽ ἃ » 

᾿ ἢ ἀδικεῖσθαι: κάκιον γὰρ τυγχάνει ὄν. 
ΠΩΔ. Φαίνεται. 

ΩΣ Ὁρᾷς οὖν, ὦ Πῶλε, ὁ ἔλεγχος παρὰ τὸν ἔλεγχον 
παραβαλλόμενος ὅτι οὐδὲν ἔοικεν, ἀλλὰ σοὶ μὲν οὗ ἄλλοι 

᾽ ε “ Ν 9 ἴω ᾿Ὶ Ἁ Ν Ν 3 ἴω Ὄ “Ἁ 

πάντες ὁμολογοῦσι πλὴν ἐμοῦ, ἐμοὶ δὲ σὺ ἐξαρκεῖς εἷς ὧν 
μόνος καὶ ὁμολογῶν καὶ μαρτυρῶν, Ι καὶ ἐγὼ σὲ μόνον 476 

ν᾽. τῷ λόγῳ ὥσπερ ἰατρῷ παρέχων] 
“ραν υϊηρ' ὕο ὑπο ἀγρυτηθηῦ ἃ5 ἃ ρα ϊοηῦ 
ο ὑπ βυσρθοὴη. παρέχειν ΞΞ “ΟΟΡΙΆΤΩ 
ἔδοοτο. 5:68 ἅθονΟ, 466 Β, τεμεῖν ἢ 

καῦσαι παρασχεῖν τῷ ἰατρῷ : διῃᾷ 480 σ. 
ΤΕ δὴν ὑμίηρ; 1 ἴ5 ὅο 86 “πηδονθύοοα ἰῦ ἰ9 
ῬΓΟΡΆΡΙΥ τὸ σῶμα, νν 1 ἢ 15 ΘΧΡΥΟΒΒΘα ἴῃ 
Αὐιϑῦ. Ναῦ. 440, τουτὶ τό γ᾽ ἐμὸν σῶμ᾽ 
αὐτοῖσιν παρέχω τύπτειν πεινῆν διψῆν, 

κιτ.λ. ΘἸΠΉΠΠΑΥΙΥ Αθβοῆ. Ῥριβ. 210, πτήξας 
δέμας παρεῖχε, αι! νγιῦ ψυχήν Ῥυοῦδρ,. 
812 σ. Οχἡ {π6 οὗϊμον. μαμὰ νὸ ᾶνο 
ἐμαυτὸν π. ἴῃ ῬΠδοῦν. 228. Ἑ, ἃ σοϊη- 
ῬΙΠΑΌΟΝ. ΥΘΙῪ ἔρο Θ ΠΌ]ν [ὉΠ] ον ὈΥ͂ Δ 

ϑα]οούνο ἃ8. Β6ΟΟ ΠΥ ΡΡ οαϊοαῦθ, ἃ5 
Βα ΠΡ. 8. Ψ, δοκεῖς σπάνιον σεαυτὸν 
παρέχειν, “Τὰν δδίηο, δαὶ οορίθτα ἔμ οἱ ᾿᾿ἢ 
δα ὍΥ Δ Δάν, ἃ5. οστὸ ἃ μα ἴῃ Αὐἱϑῦ. 
1,γ5. 1Ε2, 227. ιλῖαν 15. ὉΠ6 π86. οὗ 
παραδοῦναι ἴῃ ῬΠΏδδαν, 250 Ἐ, ἡδονῇ παρα- 
δούς. 
ἢ φάθι ἢ μὴ ἃ ἐρωτῶ) “8. γ65 ΟΥ̓ ΤῸ 

(φημί οὐ οὔ φημι) ὕο τὴν ἀαοβυϊ 8. 
. οὐδὲν ἔοικεν) ““Τη}6]}]., ὁ ἔλεγχος 

τῷ ἐλέγχῳ᾽᾽ (Α50). Ὑπὸ οοηὐοχῦ ρύόνθϑ 
Ὁπαὺ 15 15 116 υἱραῦ Ἰηδουριοίαύϊοη, ἃπὰ 
ὕπαρ Ηοϊπμα. ἰ5 τηϊβῦαϊκοπ. ἴῃ ΒΌΡΡΙγ ηρ᾽ 
εἶναι ἃ5 1 οὐδέν γηραῃηῦ ““Ὑ65 1811. 
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ἐπιψηφίζων τοὺς ἄλλους ἐῶ χαίρειν. Καὶ τοῦτο μὲν ἡμῖν 
. δ ΡΡΑ ᾿ ᾿ς ας ,ὕ 9 

οὕτως ἐχέτω' μετὰ τοῦτο δὲ περὶ οὗ τὸ δεύτερον ἠμφεσβη- 
τήσαμεν, σκεψώμεθα: τὸ ἀδικοῦντα διδόναι δίκην ἄρα 
μέγιστον τῶν κακῶν ἐστίν, ὡς σὺ ῴου, ἢ μεῖζον τὸ μὴ 
διδόναι, ὡς αὖ ἐγὼ ᾧ μεθα δὲ τῇδε: τὸ διδό » ὡς αὖ ἐγὼ ῴμην. σκοπώμεθα δὲ τῇδε: τὸ διδόναι 

΄, Ἀ “ ΄, ΄ . κ“ 5. δ 5.νΝ 
δίκην καὶ τὸ κολάζεσθαι δικαίως ἀδικοῦντα ἄρα τὸ αὐτὸ 

καλεῖς ; ν 

ΠΛ. Ἔγαγε. 
᾿ 5 

ΣΩ. Ἔχεις οὖν λέγειν ὡς οὐχὶ τὰ γε δίκαια πάντα 
5 ἌὉ ᾿ “ 3 ’ὔ 

καλά ἐστι, καθ᾽ ὅσον δίκαια ; καὶ διασκεψάμενος εἰπέ. 

ΠΩΔΛ. 

ΧΧΧΊΠΙ. 
᾿Αλλά μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Σκόπει δὴ καὶ τόδε" ἄρ᾽ εἴ τίς τι ποιεῖ, 
9 ᾽ “" Ν ’ ἈΝ ͵ “ς -“ 

αΨΟαΎ Κἢ τι εινᾶαυ Και Τασχον ὕπο Τουτοῦυ Του Ποίουντος ; 

ΠΏ.Λ. ἜΠΝμοιγε δοκεῖ. 
ον κι ’ ἃ ᾿Ν “ “ Ἁ 

ΣΏ. ᾿Αρατοῦτο πάσχον ὃ τὸ ποιοῦν ποιεῖ, καὶ τοι- 
σ΄ - Ἂ Ν “ ’ Ν Ν ’ ὃ ἊΨ 

Οὔὐτον Οἱον ΤοΟιξὺ ΤΟ ποιουν : λέγω δὲ 70 ΤοΟίοΟνΡνοΟξ' ευ τις 

’ ἤ 

τύπτει, ἀνάγκη τι τύπτεσθαι; 
ΠΩ.Λ. ᾿Ανάγκη. 

Ἃ 3 “ὃ ’ “Ἁ Ἄν ε ᾿ Ψ ὃ 

ΣΏ. Καὶ εἰ σφόδρα τύπτει ἢ ταχὺ ὁ τύπτων, οὕτω καὶ 
, 

Ο τὸ τυπτόμενον τύπτεσθαι; 
ΠΩΛ. Ναί. 

“᾿ Ψ 2 “ ’, » ’ ἣν λ 

ΣΩ. Τοιουτον αρα πάθος τῳ τυπτομέενῳ ἐστιν, οἱον ἂν 

τὸ τύπτον ποιῇ ; 

ΠΩΛ. Πάνυ ὟΕ: 
»“ ᾿, 3 ’ 3 ’ Ὁ 

ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ εἰ καει τις, ἀναγκῆὴ τι κάεσθαι; 

476. ἠμφεσβητήσαμενῚ] ΤὮϊ ἴονηι 
αἰδουπαΐοβ ἴῃ ὕπ6 ΜΘ5. νι ἤμφισβ. 
ΤΩ βϑοοῃᾶ δαριηθηῦ 185 ἴπ ὈΥΠΠΟΙΡ]Θ 
1η θη 51016, ᾿αρ  Υἱηρ᾽ ἃ5 ᾿ὖ 065 ὑΠπὉ 0}16 
γγοΥα 15 οοιῃροιμαρα οἵ ἀμφί πὰ σβητῶ. 
“Αὐρτιηθηδαϊῃ ταῖν ᾿ηὐθυροβιύαιη, αποα 
οδαθηῦθ ἤατὰ Ἰἰπρδθ νἱῦ]0 βἰγα} ]ὰ5. οὖ 
γϑοθῃὐϊοσὶ 5, ἀπουι ἴῃ 110 .}18. ἈΡΡαγοῦ 
το παπϑηάαχῃ Ὁ (1.. ιμαου). [δὶ 6}}15 
Ῥαβϑβεσθ ὕΠ6 Βοᾶ]. ππα 4}1 {6 θϑϑῦ οοαά. 
5660} ἴο ἢᾶνα ἤμφεσβ. 

Β. Σκόπει] Ἴπὸ ἔθηβθθβ οἵ {818 νυ 
ἀϑοα ὈΥ Αὐδίο υυυϊῦθυβ δϑηδ ἐγωηϑδιξυο 
ἀγθ ἰμ6 ]]ονιηρ : σκοπῶ, σκοποῦμαι, 
ἐσκόπουν, ἐσκοπούμην, σκέψομαι, ἐσκε- 
ψάμην, ἔσκεμμαι. 'ΓΏΘΥ ὩΘΝΟΥ͂ 58 σκέπ- 
τομαι ([ὉΥ 1655 σκέπτω), σκοπήσομαι ΟΥ 

ἐσκοπησάμην (Ἐ]ΙΏ5]. οα Εἰαγ. Ηθγ80]. 
148, ῃο «5, ““προύσκεπτο ὉΥῸ προὺ- 
σκέπτετο γοϑυϊθαθπάαιη ΤΠαΟγα]αἹ νὴ]. 
66). Οὔρθ οθχοθρύϊοη 15 ἴουαπα τὶ ἃ 
δοηαϊηθ αἰδίοραθ οὗ Ῥ]αΐο, ὕΠ6. Το 68, 
185 8, βουλευόμεθα καὶ σκεπτόμεθα, 
δὴ δηούπου ἴῃ ὕπθ βρυγΐουβ ϑϑοομᾷ 
ΑἸΟΡ. 140 ἃ, σκεπτομένω. ῃ ὑμπ6 ἔου- 
ΤΩΘΥ ῬΑΒΒΑΡῸ ὕμθ Ἰιϑῦ ὕννο ννου5, καὶ 
σκεπτόμεθα, ἃγΥ6 ὉΠΏΘΟΘΟΒΩΥΥ ἃ Πα ἰη- 
οἱοραηῦ (οοτὰρ. Ὁ. 1856 Δ), ἀμ πᾶν Ππ6 
αἷν Οὗ ἃ ρἱοββ. Ὑν 1 ὑΠ6 Ἰαδδον α14]. 10 
15. ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ὕὅο ὅδ ΔΎ ὑγόι]ο, ἃ5 
ὉΠ15. 186. ποῦ ὕΠ6 οὐΪνυ ἰμβύδμοο οὐ νἱοϊοιβ 
ΠΥ ΒΘΟΪΟΡῪ Ὁ ΒΙΟῺ 1Ὁ σομ δῖη8. 566 τιοΐα 
417 ν. 
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ΠΩΛ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΏ. Καὶ εἰ σφόδρα γε κάει ἣ ἀλγεινῶς, οὕτω κάεσθαι 

τὸ καόμενον ὡς ἂν τὸ κᾶον κάῃ ; 
ΠΩΛ. Πᾷώνυ γε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ εἶ τέμνει τις, ὁ αὐτὸς λόγος ; τέμ- 

νεται γάρ τι. 
ΤΏ Ναι, 

ΣΩ. Καὶ εἰ μέγα γε ἣ βαθὺ τὸ τμῆμα ἢ ἀλγεινόν, 
τοιοῦτον τμῆμα τέμνεται τὸ τεμνόμενον, οἷον τὸ τέμνον Ὁ 

τέμνει ; 
ΠΩΛ. Φαΐίνεται. 

ΣΏΩ. Συλλήβδην δὴ ὅρα εἰ ὁμολογεῖς ὃ ἄρτι ἔλεγον 

περὶ πάντων: οἷον ἂν ποιῇ τὸ ποιοῦν, τοιοῦτον τὸ πάσχον 

πάσχειν. 
ΠΩΛ. ᾿Αλλ᾽ ὁμολογῶ. 

ΣΏΩ. Τούτων δὴ ὁμολογουμένων, τὸ δίκην διδόναι 
πότερον πάσχειν τί ἐστιν ἢ ποιεῖν ; 
ΠΩΛ. ᾿Ανάγκη, ὦ Σώκρατες, πάσχειν. 

ΣΏ. Οὐκοῦν ὑπό τινος ποιοῦντος ; 
ΠΩΛ. Πῶς γὰρ οὖ; ὑπό γε τοῦ κολάζοντος. 

ΣΏ. ὍὋ δὲ ὀρθῶς κολάζων δικαίως κολάζει. ᾿ 

ΠΩΛ. Ναί. 

ΣΩ. Δίκαια ποιῶν ἣ οὐ; 
ΠΩΛ. δίκαια. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ὁ κολαζόμενος δίκην διδοὺς δίκαια πάσχει; 
ΠΩΛ. Φαΐίνεται. 

ΣΩ. Τὰ δὲ δίκαιά που καλὰ ὡμολόγηται ; 

ΠΩΛ. Πάνυ γε. 

ΣΏ. Τούτων ἄρα ὁ μὲν ποιεῖ καλά, ὁ δὲ πάσχει, ὁ 

κολαζόμενος. 
ΠΩΔΛΔ. Ναί. 

ΧΧΧΙΠ. ΣΏ. Οὐκοῦν εἴπερ καλά, ἀγαθά ; [ ἢ γὰρ 417 
ἡδέα ἢ ὠφέλιμα. 
ΠΩΔ. ᾿Αναγκη. 

ΣΏ. ᾿Αγαθὰ ἄρα πάσχει ὁ δίκην διδούς ; 

ΠΩΛ. Ἔοικεν. 
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ΣΏ. ᾿Ωφελεῖται ἄρα; 

ΠΩΛΜ. Ναί. 

ΠΟΡΙΜΗ͂Σ. 09 

ΣΩ. ὄάρα ἥνπερ ἐγὼ ὑπολαμβάνω τὴν ὠφέλειαν ; 
βελτίων τὴν ψυχὴν γίγνεται, εἴπερ δικαίως κολάζεται; 

ΠΟΛ  Ηϊκὸς γε. 

ΣΩ. Κακίας ἄρα ψυχῆς ἀπαλλάττεται ὁ δίκην διδούς ; 

ΠΩΛΜ. Ναί. 

ΣΏ. 24ρ᾽ οὖν τοῦ μεγίστου ἀπαλλάττεται κακοῦ ; ὯΩδε 
Β δὲ σκόπει. 

» ϑυύς 9 “Ἁ «Ὁ , 

ἄλλην τιν ἐνορᾷς ἢ πενίαν ; 

ΠΩΛ. Οὐκ, ἀλλὰ πενίαν. 

Ψ , ΄ 3 ’ Υ, 

εν χρηματων κατασκευῃ ἀνθρώπου Κακιαν 

’ δ᾽ 3 ’ ῪΝὉΝ ’ “Ἁ ΄ 

ΣΏ. Τιὸ ἐν σώματος κατασκευῇ ; κακίαν ἂν φῆσαις 
ο Ν ’ὔ ἣν ον Νν Ν “ 

ἀσθένειαν εἰναι Καὶ νοσον Και αιἰσχος Και τὰ Τοιαῦυτα; 

ΠΩΔ. Ἔγωγε. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἐν ψυχῇ πονηρίαν ἡγεῖ τινὰ εἶναι ; 
ΠΩΛ. Πῶς γὰρ οὐ; 

“5. , 
ΣΩ. Ταύτην οὖν οὐκ ἀδικίαν καλεῖς καὶ ἀμαθίαν καὶ 

’ὔ’ὕ ,Ἶ ΄, ΄ι'Ἅ 

δειλίαν καὶ τὰ τοιαῦτα; 

ΠΩΛ. Πάνυ μὲν οὖν. 
9 2:3 ΄ Ν ’ Ν “ ων 

ΣΏ. Οὐκοῦν χρημάτων καὶ σώματος καὶ ψυχῆς, τριῶν . 
» 

ο ὄντων, τριττὰς εἰρηκας πονηρίας, πενίαν, νόσον, ἀδικίαν ; 
ΠΩΛ. Ναί. 

’ “" ᾽’ὕ κι “- 39 ’ 3 ε 
ΣΏ. Τ7Τις οὖν τούτων τῶν πονηριὼν αἰσχίστη ; οὐχ ἢ. 

ἀδικία καὶ συλλήβδην ἡ τῆς ψυχῆς πονηρία; 
ΠΩΛΜ. Πολύ γε. 

’ὔ ᾿ ’ 

ΣΏ. Εἰ δὴ αἰσχίστη, καὶ κακίστη ; 
ΠΩΛ. Πῶς, ὦ Σώκρατες, λέγεις ; 
ΣΩ. “Ωδί. ἀεὶ τὸ αἴσχιστον ἤτοι λύπην μεγίστην παρ- 

477 Β. ἐν χρημάτων κατασκευῇ ἀνθρώ- 
που] Τὴ μ6 ἴτᾶμιθ οὐ ΤἈΌΤΙΟ ΟΥ̓ ἃ τη Δ} 5 
[ουῦαημθ. ὅὃο ἐν σώματος κατασκευῇ Ῥγθ- 
ΒΘΏΟ]γ ----ο ἴῃ Ὦ5. ὈΟΟΙΥ ἔρατηθ Οὐ σοηϑῦϊ- 
ὑαθιοη.᾽ 

ο. ἀεὶ τὸ αἴσχιστον) ἼΠ6 5ὕθρϑ οἵ {116 
δὺρυπθηῦ ἀγὸ ὕ6 ΤΌ]]Ονν 1 ηρ᾽ :---- 

1. Ταῦ 6}... οχοοοᾶθ ἴῃ ἘΡΊ]Π685 
ΔἸνγαγ 8 ἄοθ5. 50, Ὀθοδῖιβθ ἰῦ 15. οἰῦπον 
[86 τηοϑῦ ρβὶηᾺ] οὐ ὕΠ6 τηοϑῦ μασ ἃ] 
οὐ θούῃ (Ὀγν ἐμ ὁμολόγημα 470 8). 

2. Βαῦ Τη]υϑύϊοθ θχοθθβ ἴῃ τιρ]] 6885 
(ὁ: σογ:065515). 

Το Θοσο ΤῊ} αΒΌ106 15. οἰ ου. Π6 τηοϑῦ 
ῬΔΙΠΡᾺΙ οὐ ὑπ πιοϑῦ μασύζα], οὐ θοῦ. 

ἄεί γηθαγ8, ἢ Δ ΠΥ ἰἰδῦ ΟΥ̓ ἈρΡΊΊ τ 65865, νν παῦ- 
ΘΥ̓ΘῚ ὉΠΟΥ͂ ΤῊΔΥῪ Ὀ6 : ὕΠ6 Τη8]0}" ῬΥΟροβιὕϊοι 
1θ. ἀν υ841, ὉΠ6 ὙΠ ΠΟΥ ἀπαᾷ ἙΟμΟ] βίοῃ 
ῬΑΥΌΙΟαΪαῦ. [}ΠΔ ΘΟΙΏΡΑΡρ απῷ 8οὺ οἵ 
ὉΡῚγ {Βῖηρ5, 16 ὑπθγθ θ6. οὴ6 Ὁρ]ϊον ὕ ΔῈ 
[86 γοϑῦ, 1ὖ 15 αἰνγᾶγβ θϑοδαβθ 1ὖ 15 δἰ ὅθι 
06 γηοβῦ Ῥδ1η Ὁ] ΟΥἹἩ τηοϑῦ ὨδΥσαᾺ] οὗ 86 
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9 3 “ ε 

έχον ἢ βλάβην ἢ ἀμφότερα αἴσχιστόν ἐστιν ἐκ τῶν ὠμο- 

λογημένων ἐν τῷ ἔμπροσθεν. 

ΠΩΜΛ. Μάλιστα. 

ΣΩ. Αἴσχιστον δὲ ἀδικία 

νῦν δὴ ὡμολόγηται ἡμῖν ; 

ΠΩ.Λ. ᾿“Ὡμολόγηται γάρ. 

καὶ σύμπασα ψυχῆς πονηρία. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἢ ἀνιαρότατόν ἐστι καὶ ἀνίᾳ ὑπερβάλλον 
» ’ 3 Ν Ἂ ’ ἐν , 

αἴσχιστον τούτων ἐστὶν ἢ βλάβῃ ἢ ἀμφοτέροις ; 
ΠΩΔΛ. ᾿Αναγκη. 

“ χὺ ΄»“ Ν 

ΣΩ, "Αρ᾽ οὖν ἀλγεινότερόν ἐστι τοῦ πένεσθαι καὶ 
’ὔ Ν »» ἰοὺ Ν 3 “λ Ν ὃ λὸ ΦΩ͂Ν 

κάμνειν τὸ ἄδικον εἶναι καὶ ἀκόλαστον καὶ δειλὸν καὶ 

ἀμαθη; 
ΠΩΛ. οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, 

ΣΩ. Ὑπερφυεῖ τινὶ ἄρα 

5. ΄ “ ᾧ , 
ὦ Σώκρατες, απὸ τούτων γε. 

ὡς μεγάλῃ βλάβῃ καὶ κακῷ 
Ξ- ᾿ ᾿ " 

θαυμασίῳ ὑπερβάλλουσα τἄλλα ἡ τῆς ψυχῆς πονηρία αἱ- 
σχιστόν ἐστι πάντων, ἐπειδὴ οὐκ ἀλγηδόνι γε, ὡς ὁ σὸς 

λόγος. 

ΠΩΔΛ. 
ψ» 

Φαινεται. 

ΣΏ. ᾿Αλλὰ μήν που τό γε μεγίστῃ βλάβῃ ὑπερβάλλον 
Ἃ δ » ΚΝ ΗΝ δὴ 

μέγιστον αν Κακον εὐὴ τῶν ΟΥΤΩων. 

ΠΩ Νδσ ; 
», Ν 

ΣΏ. Ἡ ἀδικία ἄρα καὶ ἡ 
πονηρία μέγιστον τῶν ὄντων 

βού, οὐ βούῃ. αὖ Γη)]αδύϊοθ 15 πιρ]ιθβὺ οὗ 
ἃ σογξαϊη, βοῦ οἵ ὉΡῚΥ Ὀῖηρβ. ΠΟΤ ΘΙΌΤΘ, 
10 15. 50 Ὀθοδδθ οὗ ὑμαῦ βοῦ 1ὖ 15. δἰ πον 
γηοϑῦ ῬϑιᾺ] οὐ γηοϑῦ ᾿ιᾶσταΐα]. ἘΤοτα 
815, 1 Ὁϊηῖς, 10 11 ἀρροαν ὑμπαῦ Ηϊν- 
Β0Π1ρ᾽ 15. Τηϊϑύριοη ἴῃ ῬΥΟροβίηρ ὅπ οχ- 
Ῥυ βίου οὗ τούτων ἴῃ ὕπο ἰαϑὺ ῥῆσις. Τῦ 
μιδὰ α͵5ὸ οἴδβη θα Ἡοὶηά., πὸ ργοροβθᾶ 
πάντων Ἰηϑύοαα, θαῦ 18 νου]Ἱα τηδῖκο 
Ὁ}18 ΘΟ ΘΙ 510. ἃ “ΠΟ -ϑϑααϊῦαχ. [Ὁ Πδὰ5 
ΟἾΪΥ ὈΘΘῺ οταηύθα ὑμπαῦ ἀδικία 15. ὉΡΊΙΟΣ 
ὑπ πενία ἀμ νόσος (τούτων τῶν πονη- 
ριῶν, Ῥ8α]. 58}.). 

Ὁ. Οὐκοῦν ἢ ἀνιαρότατόν ἐστι---ἀμφο- 
τέροις ) 5. Βοηύθμοθ 15. δναταθα οα. ὑΠ6 
ΒΘ] 6 ΤΠ0616] 845 ὑϊπαῦ ἴῃ 470 8, οὐκοῦν... 
τὸ ἀδικεῖν... ἤτοι λυπηρότερόν ἐστι καὶ 
λύπῃ ὑπερβάλλον αἴσχιον ἂν εἴη ἢ κακῷ 
ἢ ἀμφοτέροις; Ιῃ ὕϊια Ῥγδδθηῦ ρῬηΒθαΡῸ 
ἀμφότερα 5ἴαπαβθ ἴῃ ὑπ6 ΜϑΜ., Ὁπουρἢ 
ἀμφοτέροις ὑπερβάλλειν 15 ὕΠ6 ἀν ΑΓ ]ΗΡ᾽ 

ἀκολασία καὶ ἡ ἄλλη ψυχῆς 
κακόν ἐστιν; 

σοηδύγαοῦ οι οἰβθνν 61, 85 ]. 1. δηα 10. Α. 
1 Ὀοῖῖονο ὑμαῦ ὅθ ἀμφότερα (παρέχον) οἵ 
{16 Ἰαδὺ Ῥτοροβιύϊοη. Ὀὰῦ ΟΠ6 115]64 ὑπὸ 
ΒΟΥῚ6, δπμα ὑμουοίοσθ ἀο ποὺ μοϑιύοΐα ἰὸ 
ἀοοορῦ ΗΠ βοἢρ 5. ϑυαθηαύϊοη, ὑμοῦρ 
86 ααδδι-Δάνθι 1] ἀμφότερα 15 ΘΟμλΙΏΟΙι 
ΘΩΟΌΡἪΉ ΘἸβθιν Πογ. 

Ὑπερφυεῖ--- λόγος 1, ἃ5 γοὺὰ 88, ἰῦ 15 
ποῦ ρα ΜνΪοΟ ἢ οασθθθ. δ νῖοθ οὐ Ὀδᾶ- 
Π655 ΟΥἨ ὕΠ6 500] ὅο Ὀ6 οὗ 411] {μι]ὴρ8 
ΤΟυ]οϑῦ, ονν οχὑγδου Ἰ ΠΥ οτθαῦ τατιϑῦ 
Ὀ6 Ὅἢ)6 ἢαγύξα]ηο55, μουν δύο βῃϊηρ᾽ 086 
61] οἰἴθοῦβ-- -ν θογοπα ὕμοβο οὗ δυρμῦ 
Ῥ651168--Ὑν 10 ΘΗΔΌ]16 τὖ το {Πὶ5 Ὀδᾶ 
ΘΠ 0Π06. Κ'ΌΘὮ 15. ὅπ6 γηθδηϊηρ' ΟΥ̓ 015 
ὙΘΓῪ ΟἸΟΒΟΙΥ ρῥδοϊςρα βοηύθῃορ, νυν Ί ἢ νυ α0}- 
οαῦ Βοὴ8. βαοῖ αἸ]αὔϊοη ἀνὰ] ΟΠ Ρ5 
6 ΒΟΘΆΡΌΘΙΥ Ἰη 161] ρΡ1016 ἴῃ ΕΠ ΡΊ 5, Τῦ 5 
ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΥΎ ΘΟΠΟΙ βίο. ἔΡοὶ {116 ]061- 
ηαύϊνο5 δοσορύοα Ὀγ ῬοΙιι8, ἢ ἀνίᾳ ἢ βλάβῃ 
ἢ ἀμφοτέροις. 



--418, ο.} ΤΟΡΌΓΑΣΙ ὦ θὅ 

ΠΩ4Λ. Φαΐνεται. 
ΧΧΧΙΝν. ΣΏ. Τίς οὖν τέχνη πενίας ἀπαλλάττει; οὐ 

Ἢ 
χρηματιστική ; 

ΠΏ Ναί: 

ΣΩ. Τίς δὲ νόσου ; οὐκ ἰατρική ; 

ΠΩΔΛ. ᾿Ανάγκη. 

418 ΣΏ. Τίς δὲ πονηρίας καὶ ] ἀδικίας; Εἰ μὴ οὕτως 

εὐπορεῖς, ὧδε σκόπει: ποῖ ἄγομεν καὶ παρὰ τίνας τοὺς 
’ Ν ’ 

κάμνοντας τὰ σώματα; 

ΠΩΛ. Παρὰ τοὺς ἰατρούς, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Ποὺ δὲ τοὺς ἀδικοῦντας καὶ τοὺς ἀκολασταί- 

νοντας ; 
ΠΩΛ. Παρὰ τοὺς δικαστὰς λέγεις ; ι " Δ, ἂν ἢ 

4 
τ ΕΣ ψ’ 

Σ κεν περβνοθν δά ἐννβ νονττϑα κα, γρςς. ΗΙ 

ΣΩ. Οὐκοῦν δίκην δώσοντας; 

ΠΩΛ. Φημί. 
ΣΩ. ἾΜ4ρ᾽ οὖν οὐ δικαιοσύνῃ τινὶ χρώμενοι κολάζουσιν ᾿ 

οἱ ὀρθῶς κολάζοντες; 

ΠΩΛ. δῆλον δή. 
ΣΩ. Χρηματιστικὴ μὲν ἄρα πενίας ἀπαλλάττει, ἰα- 

Β τρικὴ δὲ νόσου, δίκη δὲ ἀκολασίας καὶ ἀδικίας. 
ΠΩΛ. Φαΐνεται. 

ΣΏ. Τί οὖν τούτων κάλλιστόν ἐστιν ; 
ΠΩΛ. Τέῶνων λέγεις ; 

ΣΩ. Χρηματιστικῆς, ἰατρικῆς, δίκης. 
ΠΩΛΜΛ. πολὺ διαφέρει, ὦ Σώκρατες, ἡ δίκη. 
ΣΏ. Οὐκοῦν αὖ ἤτοι ἡδονὴν πλείστην ποιεῖ ἢ ὠφέλειαν 

ἢ ἀμφότερα, εἴπερ κάλλιστόν ἐστιν ; 
ΟΠ Ναί: 

ΣΏ. ἶΑ4ρ᾽ οὖν τὸ ἰατρεύεσθαι ἡδύ ἐστι, καὶ χαίρουσιν 
οἱ ἰατρευόμενοι ; 

ΠΩΔΛ. οΟὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. 
ΣΩΏ. ᾿Αλλ᾽ ὠφέλιμόν γε. ἢ γάρ; 
ΤῺ Δι αϊ,ς, ἂν 
ΣΩΏ. Μεγάλου γὰρ κακοῦ ἀπαλλάττεται, ὥστε λυσι- 

τελεῖ ὑπομεῖναι τὴν ἀλγηδόνα καὶ ὑγιεῖ εἶναι. 
ΠΩΛ. Πῶς γὰρ οὔ; 

0}. 11 ᾿ 



00 

ΣΩ. 

ΠΛΑΤΏΝΟΣ [478,6 

Σ 3 “᾿ Ὁ ΓΝ Ν “ ἠὃ , 
Αρ᾽ οὖν οὕτως ἂν περὶ σωμα εὐδαιμονέστατος 

ἄνθρωπος εἴη, ἰατρευόμενος, ἢ μηδὲ κάμνων ἀρχήν ; 
ΠΩΛ. δῆλον ὅτι μηδὲ κάμνων. 

ΣΩΏ. Οὐ γὰρ τοῦτ᾽ ἦν εὐδαιμονία, ὡς ἔοικε, κακοῦ 
ἀπαλλαγή, ἀλλὰ τὴν ἀρχὴν μηδὲ κτῆσις. 

» »»-Ή 

Εστι ταῦὔυτα. ΠΩΔΛ. 

ΣΩ. τίδέ; «ἀθλιώτερος πότερος δυοῖν ἐχόντοιν κακὸν Ὁ 
» 59 ’ ΜΝ ὧν ἊΝ 

εἰτ᾽ ἐν σώματι εἰτ ἐν ψυχῃ:; 
Ἐπ ψ' Ρ  ςς 

ὁ ἰατρευόμενος καὶ ἀπαλλατ- 
“ ἴων ΕῚ 3 3 ὰ 

τόμενος τοῦ κακοῦ, ἢ ὁ μὴ ἰατρευόμενος, ἔχων δέ; 
’ὔ ’ ε Ν 9 ’ 

ΠΩΔΛ. Φαίνεταὶ μοι ο μὴ ἰατρενόμενος. 

ΣΏ. Οὐκοῦν τὸ δίκην διδόναι μεγίστου κακοῦ ἀπαλ- 
λαγὴ ἦν, πονηρίας ; 

ΠΩΛΜ. ἪΝν γαρ. 

Σ Σωφρονίζει 
Ν “Ὁ Ἁ γάρ πον καὶ δικαιοτέρους ποιεῖ καὶ 

ἰατρικὴ γίγνεται πονηρίας ἡ δίκη. 
ΠΩΔΛ.. Ναί. 

ΣῺ: ἘΕὐδαιμονέστατος μὲν ἄρα ὁ “μὴ ἔχων κακίαν ἐνπ!, 
ψυχῇ, ἐπειδὴ τοῦτο μέγιστον τῶν κακῶν ἐφάνη. 

ΠΩΔ. δῆλον δή. 

ΣΏ. Δεύτερος δήπου ὁ ἀπαλλαττόμενος. 
ΠΩΛ. Ἔοικεν. 

ΣΏ. Οὗτος δ᾽ ἦν ὃ νουθετούμενός τε καὶ ἐπιπληττό- 
μενος καὶ δίκην διδούς. 

ΠΩΛ. Ναί. 

ΣΏ. Κάκιστα ἄρα ζῇ ὃ ἔχων Ὑ ἀδικίαν Τ καὶ μὴ ἀπαλ- 
λαττόμενος. 

478 σα. εὐδαιμονέστατος) “ [5 15 68 
6 Πρ] νοῦ ΡΠ ϑῖ0 81 ΠΆΡΡΙ 6858. οὗ ὑν ΒΊῸ ἢ 
ἃ ΤΏ8 ἢ 18. ΟΔΌΔΌ]Ο, ἴο 6 ὉΠπάρθυ τηθαϊοα] 

φγοωύχηθηῦ, ΟΥ̓́ΠΘΥ ΘΙ ἤο ἢᾶνο Ὀθθη 510]. αὖ 
411 Ῥ ΤΤΠ6 γὑϑάβορ οὗ 8 Ῥυϑίοσθῃμοο οὗ 
μηδέ ἴο οὐδέ Ποιὸ ἰ5 ονἀομῦ, 1 γνὸ σθβοῖνα 
ὉΠ Ῥαυύοῖ 1608 ᾿αὗο ὑποὶν θααϊνα!οηΐβ, εἰ 
ἰατρεύοιτο, ἢ εἰ μηδ᾽ ἀρχὴν κάμνοι. Α ἴδ Υ 
Ἰη85 ἈΠ. ὁ 6 πᾶν τὴν ἀρχὴν μηδὲ 
κτῆσις, νΥ Ὦ1Οἢ ΤΩ Ὺ 6 5: Χ1] ΣῪ ΔΠΑ] γβοᾶ. 
Α5 τοραγαβ ὕΠ6 ]Ἰαύθον, Οὔβουνο 6 ΔΌΒΘ ΠΟΘ 
οἵ ΠΝ ΔΥΓΌΙΟΪΟ, ΜΒΙΘΩ ἴδ ἀΒῈ8}}ν ρθῆ χοᾶ 
ἴῃ ΒΟ ἢ οὐΒ05: Αὐὶ οο]ο5. 116, δεινὸν δ᾽ 
ἐστὶν ἢ μὴ ᾽μπειρία : Ὀαΐ οαἐεὐοᾶ ἰὴ Εν. 
ΒδΟΟἢ. 46, πλόκαμός τε γάρ σου ταναὸς 
οὐ πάλης ὕπο, ἃ Ἰῖπο ννῖο ἢ ῬΟΥβοὴ. νγὰ8 

μ6 βγϑῦ ἕο δχρίδϊα (οὐ πάλης ὕπο -Ξ- ὑπ 
ἀγυμνασία5). [Ι͂π μ6 Ῥγθβοηῦ Ῥαββαρο 
ΒΥΠΛΤΠΘΥΥΥ ΤΟΘΈΪΧῸΒ 108. ΟὨλΙββίοθ. ΤὙ., 
“ουδὲ νχὰβ ποῦ ΠΆΡΡΙΠ658--- ὅπ 6 σου ηρ᾽ 
τὰ οὗ ἃ τηρϊαᾶγ---ἰαῦ ὑμ6 ποῦ ᾿ιανῖηρος 
οααρ ὖ 10 ΟΥἹΡΊΠΔΙΠγ.᾽ ἦν Ξξ “ἴῃ [Π6 οαϑ8 
ΒαΡΡοΟΒοα δῦονβ.᾽ τὴν ἀρχήν ΟΥ ἀρχήν ἅτ 
αϑ6α πα βου τϊ πῦον ἴῃ ὉΠ|6 56 156, “ ἔγογὴ 
ὑμῃ6 βγϑὺ, “ἴὰ {μ6 ἢνϑῦ ᾿ἱπϑύαμποο, «πᾷ 
ν ἢ πορ. “ποῦ αὖ 811. Τπηραρῦ. 185 Ὁ, 
τὴν ἀρχὴν οὐδ᾽ εἶναι τοιοῦτον. 

Ὁ. Σωφρονίζει---δίκη) “ΒῸΡ Ἰαθύϊοο, 1 
ΟΟΠσΟῖνο, ΒΟΡΟΥ 5. Τ6 ἃ Πα τη κο5. ὑπρθι 
ΤΟΥ Ποποϑῦ, ἈΠ ὉΠτι5 δοῦβ ΠΡΟῚ ΟΥΠΟ 
Χ]ΘΟΙΟΙΏΔΙ]Υ τ᾿ ΟΥ̓ 8. ἃ γη0ὙᾺ] Ἰηθα]οϊη6.᾽ 

Ἑ. ὁ ἔχων ὑᾧ ἀδικίαν Ἐ] “Ἰίορο ὁ ἔχων 



---419, Ὁ.] 

ΠΩΜΛ. δαΐνεται. 

ΓΟΡΓΊΑΣ. 67 

“ Ὄ λ ὰ Ἃ ΣΏ. Οὐκοῦν οὗτος τυγχάνει ὧν ὃς ἂν τὰ μέγιστα 
3 ἰφ Ὗ ’, 3 ᾿ ΄ ν ἀδικῶν καὶ χρώμενος μεγίστῃ ἀδικίᾳ διαπράξηται ὥστε 

419 μήτε νουθετεῖσθαι . μήτε κολάζεσθαι μήτε δίκην διδόναι, 
Ψ Ἁ ν 3 ᾽ὔ ’ ἣν ἃς » 

ὥσπερ σὺ φὴς ᾿Αρχέλαον παρεσκευάσθαι καὶ τοὺς ἀλλους 
τυράννους καὶ ῥήτορας καὶ δυνάστας ; 

ΠΩΛ. Ἔοικεν. 

ΧΧΧΥ. ΣΏ. Σχεδὸν γάρ που οὗτοι, ὦ ἄριστε, τὸ 
αὐτὸ διαπεπραγμένοι εἰσὶν ὥσπερ ἂν εἴ τις τοῖς μεγίστοις 
νοσήμασι συνισχόμενος διαπράξαιτο μὴ διδόναι δίκην 
τῶν περὶ τὸ σῶμα ἁμαρτημάτων τοῖς ἰατροῖς μηδὲ ἰατρεύ- 

’ ες Ν ΄“ Ν ’ Ν Ἀ 

εσθαι, φοβούμενος, ὡσπερανεὶ παῖς, τὸ κάεσθαι καὶ τὸ 
᾽ὔ ν 9 , «“ » “ὦ Ν Ν Ψ 

8 τέμνεσθαι, ὅτι ἀλγεινόν. ἢ οὐ δοκεῖ καὶ σοὶ οὕτως ; 
Π.Λ. Ἔμοιγε. 

ΣΙ ΩΣ 

ἀρετὴ σώματος. 

9 ων ε 3» δρ 9 ε δι 1 ΧΖ ᾿ν 

ἄγνοων γέ, ως ἐεΕοικέν, Οἱον ΕΟσΤιΨν 7ὴ υγιεια και 

Ἀ ΄΄ »"ἃ ε [4 ε 

κινδυνεύουσι γαρ ἐκ τῶν νῦν ἡμῖν ὠμο- 
ω ων Ν ’, »Ἤ 

λογημένων τοιοῦτόν τι ποιεῖν καὶ οἱ τὴν δίκην φεύγοντες, 
ὦ Πῶλε, τὸ ἀλγεινὸν αὐτοῦ καθορᾶν, πρὸς δὲ τὸ ὠφέλιμον 

ΜᾺ Ψ Ἀν Ἐν “ ῳ 3 ’ ’ 3 Ὁ Ἢ ," 
τυφλῶς ἔχειν καὶ ἀγνοεῖν ὅσῳ ἀθλιώτερόν ἐστι μὴ ὑγιοῦς 

, δ Ε “ “ »“" 3 Ν θ “ Ν Ἰδί 
σώματος μὴ ὑγιεῖ ψυχῇ συνοικεῖν, ἀλλὰ σαθρᾷ καὶ ἀδίκῳ 

Ἄν ’ ν Ν ΄“ “ ν ’ Ὗ ὃ ὃδό ο καὶ ἀνοσίῳ. ὅθεν καὶ πᾶν ποιοῦσιν ὥστε δίκην μὴ διδόναι 
μηδ᾽ ἀπαλλάττεσθαι τοῦ μεγίστου κακοῦ, καὶ χρήματα 
παρασκευαζόμενοι καὶ φίλους καὶ ὅπως ἂν ὦσιν ὡς πιθα- 

Π 

,’ Ἂ 

νώτατοι λέγειν. εἰ δὲ ἡμεῖς ἀληθῆ ὡμολογήκαμεν, ὦ 
“ Ἂ᾿ “ “ἉἉ 

Πῶλε, ἄρ᾽ αἰσθάνει τὰ συμβαίνοντα ἐκ τοῦ λόγου; ἢ 
’ ’ 3 Ἂ βούλει συλλογισώμεθα αὐτά ; 
ΠΩΔΛ. Εἰ μὴ σοί γε ἄλλως δοκεῖ. 

“" 3 “" ’, Ν ες κι Ν ΣΩ. Ζ4ρ᾽ οὖν συμβαίνει μέγιστον κακὸν ἡ ἀδικία καὶ 

τὸ ἀδικεῖν ; 

ΠΩ. Φαίνεταί γε. 
ΣΏ. Καὶ μὴν ἀπαλλαγή 

τὸ δίκην διδόναι ; 

κακίαν. ΑἸα8 προαρπάζει τὸν λόγον 
Βοογαῦοβ" (θοῦγθ6). Τὴ οιηθηαδίϊοι 
ΒΘΘΙῚ8 ὕο τὴη6 σοΥύαϊῃ. ΟὐἸραγο 6Π|6 Θο1- 
ὑοχύ, εὐδαιμονέστατος μὲν ἄρα ὁ μὴ ἔχων 
κακίαν ἐν ψυχῇ ... δεύτερος δήπου ὁ 

ἢ 

γε ἐφάνη τούτου τοῦ κακοῦ 

ἀπαλλαττόμενος (86. τῆς κακία5). ΑΒ ὑπ 
ὑοχὺ βὐδῃαϑθ, ὕμθ οοῃοϊυϑθίοηα 185 ἃ 20} 
δϑοχιίέινγ. ΤῈ6 ἰἀοτιοϊῦν οὗ κακία ννἱῦς 
ἀδικία 156 ἄγβὺ δοκπονθαάροα ἴῃ ὅπ α685- 
ὕϊοι δηᾶ δηβηνοι ΜΠ 1Ὸ} ΓΟ] Ίονν, ! 

Ἂ 
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ΠΛ. Κινδυνεύει. 
Ν ΄ Ν ᾿, 3 Ἁ ἴω “ 

ΣΩ. Τὸ δέγε μὴ διδόναι ἐμμονὴ τοῦ κακοῦ ; 

ΠΩΛ. Ναί. 

ΣΩ. Δεύτερον ἄρα ἐστὶ τῶν κακῶν μεγέθει τὸ ἀδικεῖν" 
Ν 5 “ Ν ὃ Ἄ δί Ψ ᾽ ,ὔ Ν 

τὸ δὲ ἀδικοῦντα μὴ διδόναι δίκην πάντων μέγιστόν τε καὶ 

πρῶτον κακῶν πέφυκεν. 

ΠΩΛ. Ἔοικεν. 

ΣΟ δύ οῦ περὶ τούτου, ὦ φίλε, ἠμφεσβητή- 
Ἃ ᾿Ὶ Ἁ 3 » 3 ’ Ν Ν ᾽ὔ 3 

σαμεν, σὺ μὲν τὸν ᾿Αρχέλαον εὐδαιμονίζων τὸν τὰ μέγιστ 
3 “ , 3 Ψ, Ψ ϑνΟΝ, Ν 9 ’, 

ἀδικοῦντα δίκην οὐδεμίαν διδόντα, ἐγὼ δὲ τοὐναντίον 
», Ρϑ » 9 ’ δε ἢ 9 Ἃ ε “ ᾿ 

οἰόμενος, εἴτ᾽ ᾿Αρχέλαος εἴτ᾽ ἄλλος ἀνθρώπων ὁστισοῦν μὴ 
᾽ ’, 5 “ , » 3 Ἄ Ξ 

δίδωσι δίκην ἀδικῶν, τούτῳ προσήκειν ἀθλίῳ εἶναι δια- 
᾽ ΄“ 5» 9 ὔὕ Ν ἂν ὮΝ, ἈΝ Ἰὸ ῪῸ ΄“ 

φερόντως τῶν αλλων ἀνθρώπων, καὶ ἀεὶ τὸν ἀὸδικουντα του. 
3 , 10 , ὧν Ἃ Ν ᾿ ὃ ὃ ’ δί 

ἀδικουμένου ἀθλιώτερον εἶναι καὶ τὸν μὴ διδόντα δίικὴν 

τοῦ διδόντος ; οὐ ταῦτ᾽ ἣν τὰ ὑπ᾽ ἐμοῦ λεγόμενα ; 
ΠΩΜΛΜ. Ναί. 

ΣΏ. Οὐκοῦν ἀποδέδεικται ὅτι ἀληθῆ ἐλέγετο ; 
ΠΩΛ. Φαΐνεται. 

ἾΧῚΧ ΧΥΨΕΙ | ΣΩ. Εἶεν. εἰ οὖν δὴ ταῦτα ἀληθῆ, ὦ 

Πῶλε, τίς ἡ μεγάλη χρεία ἐστὶ τῆς ῥητορικῆς ; δεῖ μὲν 
γὰρ δὴ ἐκ τῶν νῦν ὡμολογημένων αὐτὸν ἑαυτὸν μάλιστα 
φυλάττειν ὅπως μὴ ἀδικήσει, ὡς ἱκανὸν κακὸν ἔξοντα. οὐ 

’ 

δὲ 
ΠΩΛ. Πάνυ γε. 

3 Ν , 3 “ἢ “Ὁ 9. ΧἈ δ» Ὁ “Ὁ 
ΣῺῸΣ: ΠῚ δέ γε ἀδικήσῃ ἢ αὐτὸς ἢ ἄλλος τις ὧν ἂν 

, 9 ε ’ 35», 39 »“ κήδηται, αὐτὸν ἑκόντα ἰέναι ἐκεῖσε ὅπου ὡς τάχιστα δώσει 
δίκην, παρὰ τὸν δικαστήν, ὥσπερ παρὰ τὸν ἰατρόν, σπεύ- 

480 

ὃ χ ΣΡ ΠΡ. θὲ Ν ’ “ Ἰὸ Ἂ 

οντα ὁπὼς μὴ ἐγχρονισῦθεν τὸ νόσημα τῆς ἀδικίας ὕπουλον Β 
᾿ Ν ’ Χ 3 ’ὔ «Ἁ “ ου ΄΄ 

τὴν ψυχὴν ποιήσει καὶ ἀνίατον: ἢ πῶς λέγωμεν, ὦ Πῶλε, 

479 Ε. τὸν ἀδικοῦντα τοῦ ἀδικουμένου ἀθ- ἴπῃο ΠΙᾺ 615. ὕπαση, σαστη ἰπ (6 ]]6ΡῈ5. ἴμ- 
- λιώτερον ] ΑἾ80 ἃ δὕοϊοα] ἀοούν! 8. ϑθπθοα 6] 1ΟἸΒΒΊ τα Ο5. 6588 [6]1665.᾿ ΤΟΙᾶ, χχ. 7. 24. 
Ἐρ. Μοι. χν. 8. ὅ2, ““Εἰχ Π]1ὰ5 (85. Ναΐα- 480. ὅπως μὴ ἐγχρονισθὲν --- ἀνίατον] 
7.6) σομϑαϊ θα 006. ΤΩΙΒΟΙ58. δῦ ΠΌΘΟΥ “]δϑῦ ὑπ6 ἀΐβθαβθ οὐ ἱπ͵αβῦύϊοθ ᾿ΘΟΘΟΠΊΘ 
αὐϑῖὴ 1666] ;᾽ ΒΌΓΘΙΥ ἃ ἀΘ6Ρ Ἰη0ΧᾺ] ὑττιῦ}, ΟΠ χοηΐο, δηΠα ΤΠ θυ ἢΐθ. 500] σᾺΠΡΥΎΘΠΟΌΒ 
ὑοῦ ἴῃ ὑπ ρυΐβα οὗ ἃ ραγδᾶοχ. Βαῦ δηᾷ ραεαϑῦ ουτθ. ὕπουλος ἰΒ βαϊὰ οὗ ἃ 
Δηοῦμο Ῥαβϑᾶρθ ἴῃ ϑοηθοὰ ΡὍΘ8. Ὀθγοημα 5] οαρ Ϊηρ᾽ Βοῖ6. Οοηρ. ΡΙαῦ. Ωα. Ῥ]αῦ. 
ὑπ6 τηοἀοβὺν οὗ παΐατο πᾶ ὑπ Αοδάθιην : 1000 σ, οὐ γὰρ σώματος ἢ Σωκράτους 
“Βγονϑῖὰ Ο101 ΤΟυτηυϊδὴ ἀἀΡρο, ἀὰα 6 ἰατρεία, ψυχῆς δὲ ἦν ὑπούλου καθαρμός. 
γηΘ 1715, αὰἃ ῬΟΙ ΓΘΟΌ ἢ. 0556 7Δ1ὴ θη ϊ85 : 
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» ΄ς ’ὕὔ εἰπερ τὰ πρότερον μένει ἡμῖν ὁμολογήματα ; οὐκ ἀνάγκη 
Ψ΄Ν 3 ’ . ἊἊ ταῦτα ἐκείνοις οὕτω μὲν συμφωνεῖν, ἄλλως δὲ μή; 

, Ν Ν κ᾿ 35 ΠΩΛ. Τί γὰρ δὴ φῶμεν, ὦ Σώκρατες ; 
3 Ν » “ ἴω ΣΏΩ. ᾿Επὶ μὲν ἄρα τὸ ἀπολογεῖσθαι ὑπὲρ τῆς ἀδικίας 

»“»" ε ἴω “ἡ Ἁ τῆς αὐτοῦ ἢ γονέων ἢ ἑταίρων ἢ παίδων ἢ πατρίδος 
Ἰὃ ’, 5 ’, ὑδὲ ε ε ΝΕ ΦΟΥκΝ Ὁ ὃλ ἀδικούσης οὐ χρήσιμος οὐδὲν ἡ ῥητορικὴ ἡμῖν, ὦ Πῶλε, 
5 Ν » “ “ 

Ο εὖ μὴ εἰ τις ὑπολάβοι ἐπὶ τοὐναντίον, κατηγορεῖν δεῖν 
,’ “ σ᾿ “ὦ 

μάλιστα μὲν ἑαυτοῦ, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν οἰκείων καὶ τῶν 
λλ ἃ ἋἍ 3... νΝ “ (λ , "ὃ “ Ἶ ἈΠῸ ν ἄλλων ὃς ἂν ἀεὶ τῶν φίλων τυγχάνῃ ἀδικῶν, καὶ μὴ ἀπο- 

’’ ΡῚ 3 9 Ν Ἀ » Ν 9 ’ Ὁ κρύπτεσθαι, ἀλλ᾽ εἰς τὸ φανερὸν ἄγειν τὸ ἀδίκημα, ἵνα 
δῶ δί ε Ν Σ 3 ᾽ δὲ Ἧς 4 τς Ἁ 

ω δίκην καὶ ὑγιὴς γένηται, ἀναγκάζειν δὲ καὶ αὑτὸν καὶ 
Ἁ Ψ Ν 3 ΜῈ 3 Ἂ ’ὔ͵ ᾽ὔὕ Ἃ 

τοὺς ἄλλους μὴ ἀποδειλιᾶν ἀλλὰ παρέχειν μύσαντα καὶ 

ἀνδρείως, ὥσπερ τέμνειν καὶ κάειν ἰατρῷ, τὸ ἀγαθὸν καὶ 
Ἅ ὃ ’ Ἁ ε , Ν 3 " ΞΝ ’ καλὸν διώκοντα, μὴ ὑπολογιζόμενον τὸ ἀλγεινόν, ἐὰν μέν 

Ὁ γε πληγῶν ἄξια ἠδικηκὼς ἢ, τύπτειν παρέχοντα, ἐὰν δὲ 
ὃ ΄ ὃ ΄Ἂ Ά δὲ ν᾿ 39 ,’ 5Ν Ν ῪἊᾺ εσμοῦ, δεῖν, ἐὰν δὲ ζημίας, ἀποτίνοντα, ἐὰν δὲ φυγῆς, 
φεύγοντα, ἐὰν δὲ θανάτου, ἀποθνήσκοντα, αὐτὸν πρῶτον 
Ψ Ν ε ἴω Ν “ Ν 3 ’ Ἂν τΝ οντα κατήγορον καὶ αὑτοῦ καὶ τῶν ἄλλων οἰκείων καὶ ἐπὶ 

ἴω “ ο “ἉἋ σι 

τούτῳ χρώμενον τῇ ῥητορικῇ, ὅπως ἂν καταδήλων τῶν 
3 ΄΄ 

ἀδικημάτων γιγνομένων ἀπαλλάττωνται τοῦ μεγίστου 

φῶμεν οὕτως ἢ μὴ φῶμεν, ὦ Πῶλε; 
Γ᾽ 5" “ - 

ἘΠ Ἴ͵ΤΟΣ  ἍἉἍτοπα μέν, ὦ Σώκρατες, ἔμοιγε δοκεῖ, τοῖς 
ΕΝ “- 

μέντοι ἔμπροσθεν ἴσως σοι ὁμολογεῖται. 

ΨᾺ 3 ’ 

κακοῦ, ἀδικίας. 

Β. εἴπερ---ὁμολογήματα) “ἰῇ ουν ρ16- 
γ15865 501}} Πο]α ροοᾶ.; 

Ἐπὶ μὲν ἄρα---ἀλγεινόν)]ὴ “Τῦ [Ὁ]]ονν8 
ὑμπαῦ 88 ἃ τῇθϑυϑ οὗ ἀοίθπαϊηρ οὐν οα 
τηϊβαάθοαβ οὐ ὑμοβθ οὗ ραγϑηῦ οὐ ἔρθη, 
ΟὨ]Δ οὐ οοπηῦγυ, τμούουϊο 185. οὗ ἢ0 Τ68] 
να]ὰ6 ἴο ἃ8: τ 1685 ἱπαἀθρα νν δαορῦ ὑπ6 
ΘΟΠΌΓΑΥΥ νἱον --οῦῃηαῦ ἴὖ 15 ον αἀαὺν ὕο 
ἀβποῦηοθ ἢσβϑῦ ουυβοῖνθϑ, ὕμθη ον Κατά, 
ἀΠἃ ΠΏΔΠΥ ΠΥ οη6 οὗἨ οὖν ἔθη 8. ν ΠῸ 
ἸΏΒ 6 σΌΠΥ οὗἉἨ 1] αϑύϊοο---ποῦ, 1 58, ὕο 
ΒΟΙΈΘ ὕὍπθ ἀρ] ηασθηῦ, θαῦ ταῦμου. ὕο 
γὰρ 115 οἴδησοθ ἴο ὕπο 1ϊρ]ιῦ, ὑπαῦ 6 
78 Ὺ 6 Ῥαἰβηοα ἃπα τηδᾶθ 016. 8 
Βῃου ἃ ονθὴ Όγο6. ΟὔΥβοῖνοθ ἃπα ΟἹ 
πΘΙσΏΡΟυΣ 5 ποῦ ἴο ΒΗ ΤΙ ἔγοιη ὅπ οταθ4], 
Ὀαῦ |κ6 Ὀγτᾶνθ τχθῃ, ννἹ ἢ οἸοβθα οὐ68, [ο 
ἱηνῦθ ὑπ6 ρῃγδβιοῖαηι ὕο ορούαῦο ἈΡΟῺ τι8 
ὙΥἢ Καὶϊθ οὐὁἨὨΜ ΒΘΑΥΙ Πρ -ἰσοι, Ῥαυβαϊπρ 86 
ΘΠ ὙΠΟ 8 ροοά δηᾶ ΠΟΌ]6 νυν ποὰῦ 
νγοῖρ ηρ {πὸ αὐξοηἄαηῦ ραῖη. Αζον ἐπὶ 

τουναντίον Ἠεοϊπά. ἀπαἀογδύηηα5 χρησίμην 
εἶναι, Ὀὰὺ 1ὖ 5οϑιὴβ τϑί ποὺ δαυϊναϊθηῦ ὕο 
εἰς τουναντίον ἴχπ ΟΡ. 221, ΟΥ κατὰ 
'τοὐναντίον, Τίιτα. 86 Ὁ, οὐ ἴο ἐξ ἐναντίας“, 
ὙΠ ο ἢ 8 08 χηοϑὺ δοῃηηοη. ἀποκρύπ- 
τεσθαι 16 ΤρΘαα θη Ὁ ὑτδηβιῦνθ, ἃ5. ἴηι 
492, ἀποκρυπτόμενοι τὴν αὑτῶν ἀδυνα- 
μίαν. Τῦ 5θοϑιὴβ πα οσοηῦ νυν μοῦπον τὸν 
αὑτοῦ φίλον, ΟΥ τὸ ἀδίκημα τοῦ αὑτοῦ 
φίλου Ὀ6 τοργαρα ὃ8. ὅπ οὐήθοῦ οὗ ὑμ8 
αοδΐοη ΠΘΥΘ, 88. ὕπο γα α]6 ἔστη ἰ8 ἃΡ- 
ῬΙΠΙσΔὉ]6. ἴῃ οἰδῆθι οα86. Εὸν μύσαντα 
ΟἸγρΡ. τϑαὰβ μύσαντας, θαῸ ὑπ 6. να ]ρ', 15 
ῬΓΘίουΔὉ]6. Ἠῤθ δαᾶβ ὅπ δχρίδηδύϊοῃ, 
ἵνα μὴ ὁρῶσι πῶς τέμνονται---ἃϑ ρα οη 
ΔΥῸ. ποὺν ὉΠ Ο]αοα οἢ ὑπ ορογαξιηρ- 
[4 16. ῬῸν τυγχάνῃ ἀδικῶν πε ἘΒοά]. 
οἶῖνοβ τυγχάνοι, ΜΊΟὴ Ἡρὶπα. (“ απο 
ταῖν Υ15᾽) οηάρθανουσβ ἰο ἀοίουαᾷ. Τθδ 
ἔοσιθαϊα εἰ μὴ εἴ τις Ῥ. ΒᾺρΓ., οὗ ψἘΪΟ 
ΠΟΥ 816 ἸΠΔΩΥ ᾿πϑῦμ μΟ08, ἸΏΔΥ ΒΌρροΥνῦ 



0 ΠΛΆΤΩΝΟΣ [180,5 

ω - Ἁ , ΕΟ. ᾿ 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἣ κἀκεῖνα λυτέον ἣ τάδε ἀνάγκη συμ- 

βαίνειν ; 
Ὺ ο 

ΠΩΛ. Ναί, τοῦτό γε οὕτως ἔχει. 
5" » ΩΝ 

ΣΩ. Τοὐναντίον δέ γε αὖ μεταβαλόντα εἰ ἄρα δεῖ 
ψ-ῷ "“ 3, » ΄ι ΝΥ ὔ Ν 

τινὰ κακῶς ποιεῖν, εἴτ᾽ ἐχθρὸν εἴτε ὁντινοῦν, ἐὰν μόνον μὴ 
΄“ “ “ “ ΑΝ, Ν 5 

αὐτὸς ἀδικῆται ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ τοῦτο μὲν γὰρ εὐλα- 
’ Ν Ἃ » κὃ ἴξς ε 5 θ ’ὔ Ἁ » 

βητέον: ἐὰν δὲ ἄλλον ἀδικῇ ὁ ἐχθρός, παντι τρόπῳ παρα- 

σκευαστέον καὶ πράττοντα καὶ λέγοντα, [ ὅπως μὴ δῷ 
’΄ Ἀπ Ψ Ν ον ᾿ 9ΧΝ ἌΝ Ὁ» 

δίκην μηδὲ ἔλθῃ παρὰ τὸν δικαστήν" ἐὰν δὲ ἔλθῃ, μηχα- 
Κὰ Ψ “Ἃ ὃ ,’ Ν ἈΝ ὃ “ δί ἄκον θ ᾽ὔ λλ᾽ 

νητέον ὅπως ἂν διαφύγῃ καὶ μὴ δῷ δίκην ὁ ἐχθρὸς, ἃ 
5.9 ἢ, ε Ν Ὧν ΄, Ἀ 3 - ΄- 3 ΕῚ 

ἐάν τε χρυσίον ἡρπακὼς ἢ πολύ, μὴ ἀποδιδῷ τοῦτο ἀλλ 

ἔχων ἀναλίσκῃ καὶ εἰς ἑαυτὸν καὶ εἰς τοὺς ἑαυτοῦ ἀδίκως 
Ν 9 ’, 5.» ’, Ψ γὼ Ν “5 ῳ Ν 

καὶ ἀθέως, ἐάν τε θανάτου ἀξια ἠδικηκὼς ἢ, ὅπως μὴ 
Ψ “ ’ Ν Ἷᾳ ἊΝ 3 9 ά Ξ» 

ἀποθανεῖται μάλιστα μὲν μηδέποτε, ἀλλ᾽ ἀθάνατος ἔσται 

πονηρὸς ὦν, εἰ δὲ μή, ὅπως ὡς πλεῖστον χρόνον βιώσεται 
ΝΝ » 

τοιοῦτος ων. 
ΟΝ Ν ἴω »Ν» “Ἂ 3 ων ε 

ἐπὶ τὰ τοιαῦτα ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Πῶλε, ἡ 

ῥητορικὴ χρήσιμος εἶναι, ἐπεὶ τῷ γε μὴ μέλλοντι ἀδικεῖν 

οὐ μεγάλη τίς μοι δοκεῖ ἡ χρεία αὐτῆς εἶναι, εἰ δὴ καὶ 

ἔστι τις χρεία, ὡς ἔν γε τοῖς πρόσθεν οὐδαμῇ ἐφάνη οὖσα. 

ΧΧΧΥΤΙ). ΚΑ4Λ. Εἰπέ μοι, ὦ Χαιρεφῶν, σπουδάζει 
σι , Ἃ ,ὕ 

ταυτα Σωκράτης 7) παίζει ᾽ 

86 Βοδ]. γϑαδϊηρ οὗ Ῥμαρᾶγαβ 279, εἴτε 
εἰ αὐτῷ μὴ ἀποχρήσαι ταῦτα, Μ]ΘΓΘ Ρ6Υ- 
ΠΔΡ5 1 οἀαρμῦ ποὺ ὕο αν Ὀγδοϊκούθα {118 
ΤΟ]]οννηρ; δέ. 

Ἑ. Τοὐναντίον, κιτ.λ.] ““ΤῊΪ5,᾽ δαγ5 
Οὐδ, “15. 8. ΘΟΠΟΙ αΒΊ0ὴ. 50 Θχύγαναραμηῦ, 
ὑμαῦ 1 βοϑῖηϑ ἴο ὈΘ6 ΟἿΪΥ ἃ ΨΑΥ͂ οὗ 
ὑυτατηρ Ϊηρ᾽ ΟΥ̓ Ῥο]τ5 αἴὔου 15. ἀοίθαῦ, 
ΟΥ̓ ΡΟΥΠΔ 05 ἴῃ οτᾶον ὅο ᾿γυϊδαῦθ (Ἅ]110165, 
0 μαὰ Πραρὰ υνἱἢ ουοαῦ ᾿πραῦϊθη 0 
ὑπὸ ΟΠ ΟΟΘΒΙΟὴ5. Μν ῖοἢ ΡοΪὰ5. μα ὈΘΘὴ 
Τοχοοα ἔο χηδῖτο, ἀμ πονν Ὀυθ 5 οαὖ ἢ 
ννϑυταῦῃ, πη οηΐουβ ἰαΐο ὑπ αἰϊβρυῦο.᾽ἢ 
ΤἼ6 ἀταιηαῦϊο ᾿πὐθηύϊουι 15 μοῦ ὕο ὈΘ ταῖδβ- 
ΦΆΘ, 5011 06 οχύχανηρθηοθ 15 Ποὺ 850 
στοαῦ ἃ5. ΟὝΑΥ βαρροβθᾶ. Ἠδθ αἱὰά ποῦ 
Β0 Ποῦ γ αὐθοημα ὅο ὑπ ἱτηρογύαηῦ ὁο0- 
αἰδίομ, εἰ ἄρα δεῖ τινὰ κακῶς ποιεῖν. Ζὴῖ 
1ὖῦ ἰἴ5. οἂν ἀαύγν “ο ἀο ον1] ὕο ΟἿἿΪ ΘμοΙηγ,᾿ἢ 
45. τ τιθῦθ ἴῃ ὑΠ6 ρΡοραΐαυ ατθοὶς οοάθ, 
ΘΟΟΥ᾽5. ΘΟΠΟ] 510. 15 ΡΟυ ΓΘ ΟὔγΥ βδοὰηᾷ. Ἧ 6 
οαπηοῦ ΤΟ] πασῦ ἃ ἸηδΔὴ ΤΟΥ ὕμδῃ ὈΥ 
Ῥτογηούϊηρ᾽ 15 σον ἢ ἴῃ νἱοκθάηθβθ 1 
ΤΘνΘΗΡΘ 5. ἰαιν α], 615 18. 105. πιοδὺ ρϑυβθος 
ἔοσιη. βαῦ ἴῃ ἀϑϑαιηϊηρ ὑΠαῦ “Ὁ 15 ΟἿΣ 

ἀαῦγ ἰο ἄο μαστὰ ὕο δπῪ Ὀοαγ, 50 ἸΟΠρ' ἃ 
ψγ6 δ ἄο 1 αἰὐποαῦ θδῖηρ' 1Ὡ] αΡ αὶ οα- 
Β6Ινοβ, ὅϑοον, 156. ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ ἰΤΌΠΪ08], ἃ 8 
Οὴ6 ψοηᾶουβ ὑπαῦ 80 δοαῦθ ἃ οὐὔἱδϊο ἃ5 
τὰν ἀϊά ποῦ ρουοοῖνθ. ϑ'οου, 15. ἈΒΒΆ ΠΡ’ 
686 Ῥυϑυηΐββοθ οὗ 118 ὁρροπουῦβ ἴῃ ΟΥ̓ΔῸΣ 
ἴο Ἰοδα ὑμθὰι ἴο ἃ σομο]αβῖοιι ἔγομ ὙΥΏ1Ο] 
ὉΠ6 11 ΘΟ ΠΟΙ. 56η580 Ὑ}}}} γϑνοὶῦ. 

481. ἀναλίσκῃ} Οοαᾷ. «πᾶ οαά. ἀνα- 
λίσκηται. Α 5] αν. βο]θοίδια. οὐ Ὅ]16 
Ἰϊπᾷ Κπονγπ ὕο συδιηητ δ Ὀ. ὑπο νον 
« Ἰαὐἰϑηγαϑ, μα8 ἰὐμονῦο Πο]α 105 στουαμὰ 
ἴῃ 6ρ. νι. 608 Ὁ, κἂν ὁτιοῦν δουλείας 
τις προσφέρηται (80. τοῖς πολίται5), 
ὙΠΟ 6 τΘδα οὗ Θουγ886 προσφέρῃ. 
ἀθάνατος ἔσται πονηρὸς ὥν) [μἷνθ 

Φγοαρ δ ᾿πητηοΥυ δα ῦΥ οὗὁἨ ψ] ΚΘ 685. 
Ἡγρουῖάοβ ρτὸ Τοορ}ι. ο. 8, ὅπως ἂν ἢ 
ἀθάνατος συκοφάντης: ϑ'΄ΒΔ]50. ΟἾΠ6]1Ο, 
ἷν. 2, “1 νὴ] ΡῈ Βαηρβα 1 βοῆλο δὔθυμα] 
γἹ]α η,᾿ ὅσο. Οὔβοσνο 6 νὰυϊθῦν ἴῃ ὑῃ8 
οομπδβύγποῦϊ ουβ νυ ὅπως---ὅπως μὴ δῷ---- 
ὅπως ἂν διαφύγῃ καὶ μὴ δῷ (Ψ'΄. δῴη, ἃπ 
᾿πδαιη 551016 ΤΌσ πὶ [01 δοέη : ν. ΟΡ οΚΚ δα 
ΡΙ]ινγα. Ὁ. 846)---μὴ ἀποδίδῳ ἀλλ᾽ ---ἀνα- 
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ΧΑΙ. 
᾿ , αονν », Ω Ν Ψ Ν » “ 
δάζειν: οὐδὲν μέντοι οἷον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν. 

Ο ΚΑΛ. Νὴ τοὺς θεοὺς ἀλλ᾽ ἐπιθυμῶ. 
’ »» ’,ὔ “ Ν , ΚΝ , Σώκρατες, πότερόν σε φῶμεν νυνὶ σπουδάζοντα ἢ παΐί- 

ζοντα ; εἰ μὲν γὰρ σπουδάζεις τε καὶ τυγχάνει ταῦτα 
ἊΨ ἊΝ» ἃ ’ 5 “ἡ ε ἐρρς ε Ὺ» 9 ; 

ἀληθῆ ὄντα ἃ λέγεις, ἄλλο τι [ἢ] ἡμῶν ὁ βίος ἀνατετραμ-" 

μένος ἂν εἴη τῶν ἀνθρώπων καὶ πάντα τὰ ἐναντία πράτ- 

᾿Εμοὶ μὲν δοκεῖ, ὦ Καλλίκλεις, ὑπερφυῶς σπου- 

Εἰπέ μοι, ὦ 

ε ΨὮ, λὰ “ τομεν, ὡς ἔοικεν, ἢ ἃ δεῖ; 
ΣΩ. ἊὮ Καλλίκλεις, εἰ μή τι ἦν τοῖς ἀνθρώποις πά- 

θος, τοῖς μὲν ἄλλο τι, τοῖς δὲ ἄλλο τι, τὸ αὐτό, ἀλλά τις 
ε ἴω » ’ὔ » , “Ἁ φν 39 "ἡ ἰοὺ ς«» Ὁ ἡμῶν ἴδιόν τι ἔπασχε πάθος ἢ οἱ ἄλλοι, οὐκ ἂν ἣν ῥᾷδιον 
ἐνδείξασθαι τῷ ἑτέρῳ τὸ ἑαυτοῦ πάθ λέγω δ᾽ ἐννοή , Ὁ ἑτέρς οὔ πάθημα. λέγω δ᾽ ἐννοήσας 
΄ ῪΝΝ 

ὅτι ἐγώ τε καὶ σὺ νῦν τυγχάνομεν ταὐτόν τι πεπονθότε, 
». “κ᾿ ᾽’ 3, ἴω ε ’ 5 Ν Ν 3 ’ ἐρῶντε δύο ὄντε δυεῖν ἑκάτερος, ἐγὼ μὲν ᾿Αλκιβιάδου τε 
τοῦ Κλεινίου καὶ φιλοσοφίας, σὺ δὲ τοῦ τε ᾿Αθηναίων 

΄ Ν “ ’ 3 ’ “5 Ἐν 
δήμου καὶ τοῦ Πυριλάμπους. αἰσθάνομαι οὖν σου ἑκάσ- 

λίσκῃ --- πως μὴ ἀποθανεῖται --- ἀλλ᾽--- 
ἔσται---ὅπως βιώσεται. 

Β. οὐδὲν---ἐρωτᾶν)] ὅ3δ6 ποθ οἢ Ῥ. 
447 ο. 

σ. ἄλλο τι [ἤ]}]] Β6ΚΙ.. ομἱὐβ ὑ}ι6 ἤ, 
Ὁπουρὴ ἔοαπα ἴῃ ἃ}1 {πμ6 Μ55. 111 
ΤΊ νυ, 1 ΟὨΪΚ οα ὕπο ρχυοσπᾷ οὗ Θρ] ον. 
ἄλλο τι, ἃ5 ἃ. ΤΟὐυγηλ]α οὗ Ἰηδουτορύϊοη, 
ΠΘ6665 πο ἀθδίοπορ. 

᾿ εἶ μή τῇ “Υεια 1 ποῦ ὑμπαῦ τηδακιηα 
δα ἐδ! τηρ8 ἴῃ σογηγηοη,᾿ Βοῖὴ6 ὈΘΙ1ρ᾽ ὑΠ 6 
Β δ] οῦβ οἵ ομθ κἰπα οὗ διμπούίϊζοῃ, οὔμθγ8 οἵ 
ΠΟΘΙ, ἱ. 6. ΒΟΙῚ6 5. αυηρ’ [Π6 Ῥάβϑιοη οἷ 
Ἰονϑ, οὔμουβ μαῦ οὗ διηθιύιοα, ἄο. εἰ μή 
τι ἦν ΞΞ “ΕΪΒῚ ξογύο δοοϊαϊδδοῦ αὖ ἢ εἰ μή 
τι Ὀοϊηρ' ῥαϊζο. ἐοροῦπ οι", ἃ8. ΟΠ6 ῬαΓΟ]6]6, 
1κὸ εἰ μῆ που, ΟΥ̓ ἃ εἴ τι μή 15 ΒοΙῃηθύϊ 05 
υϑοα. Πορ. νὶ. 609 ο, καὶ μηδαμῶς γ᾽, 
ἔφη, παύσῃ" εἰ μή τι, ἀλλὰ τὴν περὶ τὸν 
ἥλιον ὁμοιότητ᾽ αὖ διεξιών. 80 τη. 618 Ὁ, 
εἰ μή τι σὺ ἄλλο λέγεις, “ὨΪβὶ ἔογίο,᾽ ἄο. 
Τὰ ὉΠ8 5θα08] ἴδιον 15 σοῃδύχαοίοα νυ} ἤ 
ε5 1 ἕτερον δα δοιὰ δρᾶ. 50. Ῥᾷι]ο 
ΒΡ. ἐναντίον... ἢ δεῖ. “Ὑογ6 ὁΠ6 οὐ 
οὔθ οὗ ἃ8 ΘΆΡ8016 ΟΥ̓ Δ [60 ]1ηρ᾽ ἴπ 
νυ Β1Ο ὑΠ6 τοϑῦ οὗ τηδηϊοϊ μα δα το ράᾶτῦ, 
1ῦ νου] ἴῃ ὑμαῦ οα86. αν θη ἀμ ου]ῦ 
ὕο γγ Κ6 ΟὟ Οὐ ΘΧΡΘΙΊΘΏ6Θ5 1η06]]10 1010 

, ὕο ΟἿΣ ποΙρ]θουγ5.᾽ ΒοαθᾺ ὑλιῖ]κ8. ὑπαῦ 
ἊἈ βοοτῦ, ΔἸ] Ὧο5 ἴο ὕμα Ῥτγούαρονθδη ἀοοῦνϊηο 

ὡς ἴδιαι αἰσθήσεις ἑκάστῳ ἡμῶν γίγνονται. 
(Τ πϑαϑῦ. 166 ὁ); Ῥαῦ 0}}18 βθθιὴβ απθϑθϊου- 
4016, Ὁπουρ ἢ ὑδ6 βαρρθϑύϊου 15 Σἡρθηοιιβ, 
Βροίογο τὸ αὐτό 411 ὑμ6 οοἀά, αἰζπομιῦ 6Χ- 

οθρύϊοη ᾿ἰπὐθυροϊαύθ ἤ, ὑλχ8 ἱπνουῦπρ {116 
Τα Δ Πρ’. 

Ὁ. καὶ τοῦ Πυριλάμπους) 80. Δήμου, 
ὑῃ8 80ῃ οὗ Ῥυυ]διῆρθβ Ὀϑὶηρ 80 (Ἀ]16α. 
“Τύ 15 ῬΟΒΒΙ16 ὕοο ὑπαῦ θμθυθ ᾿πὰν 6 8 
βϑουϑὺ δἰϊαϑίοι ὕο ὕπο Εἰααϊίο5 οὗ Ασὶβέο- 
ῬΏΔΠΘΒ, γμθσθ ὑῃ6 Αὐμθηϊδὴ ῬΘΟΡ]Ὲ 15 
τηὐγοαπορα ἃ5 8. Ῥούβοη, ἀπᾶθυ ὉΠ68 ὨΔΠῚΘ 
οἔ θοαβ,᾽ ἄοσ. (1. αἀγταν). ΤῊ 5. βθϑυὰβ 
ἃ ΠΘΘαΪ]655 τῇ ποιηθηῦ. θύηυ5. νγὰ5. ἴπ 
15. Ὀϊοοτα νῆθὴ ὕπο ἴοβραθ νναὰβ διούρα 
(Β.σ. 422): Καὶ νὴ Δι’ ἣν ἴδη γέ που 
γεγῥαμμένον Τὸν Πυριλάμπους ἐν θυρᾷ, 
Δῆμον καλόν (ν. 98), ψ]Θγ 6 ὕΠ6 ὅοΠο]. 
ΤΘΙΊΔΤΒ, ἦν δὲ καὶ εὔμορφος ὁ Δῆμος" 
ἐπέγραφον δὲ οἱ ᾿Αθηναῖοι τὰ τῶν καλῶν 
ὀνόματα οὕτως: Δῆμος καλός. οι 
νῈ 8. 4150 τηϑηῦὶοηθα Ὀγ Εἶπ ρο]15 ἴῃ ΐ5 
ῬΙΔΥ πειηθα Πόλεις : καὶ τῷ Πυριλάμπους 
ἀρ’ ἐν ὠσὶ κυψέλη, ἃ5. ΜοΙΏ6Ικ6. ΘοΥγθοῦβ 
Ὁ}6 Ἰῖπ αυοΐοα Ὀγ ὑΠ6 ὅ0})ο]. 1.1. κυψέλη 
ἐν ὠσί, “ΒΟΥΘ5 ἴῃ Δαν 118, τνὰ8 ἃ ἤρατγα- 
ὑϊνθ ΘΧρυ βϑῖίοη ἔθ μη 655 (οοάραγθ {}16 
“Ῥαγραῦαβ Δ ΓΘ5 ἡ Οὗ Ῥουβίαβ νυ. 68, δῃϑὰ 
ΒΚ. Απροά. Ρ. 425) ὙΠΟ. ἀρΎθα5. γνῸ]] 
ΘΠΟΌΡἊ 10} ὑη9 ἀφβουι ρου οὗ ὑπ6 ομὰ- 
γαοῦον οὗ [ουηὰβ ἴῃ ὑπ6 ὑοχύ. ἘΦ ἴβ 4150 
ποὐρα ἃ5 δἤἴοιηϊμαίο (θηλυδρία5) ὈὉγ Τάθὰ- 
ηἶπ5 (Ρύὰ δα]. χὶχ. ρ. 500 2), δὰ ὈῪ 
Αὔηθι. (ἰχ. 897 0) ἈΘ 15 βαϊᾷ ὕο πᾶνο Κορῦ 
ῬοδοοοΙτ5, ᾿μμουὶ ρ (18. ἑαδύθ πολ 15 
ξαῦμιου Ῥυν]δυάροβ, δοοοναϊηρ ὅο Ῥ] αὔτ ἢ 
(Ρου. ο. 18), γῆ 5ρθᾶκβ οὐ ὕπο ὀρνεθοτρο- 
φίαι τοῦ Πυριλάμπους ὃς ἑταῖρας. ἣν Περι- 
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΄σ΄ι'Ἅ [ “Ἁ “-“ Ν 

τοτε, καΐπερ ὄντος δεινοῦ, ὅτι ὁπόσ᾽ ἂν φῇ σον τὰ παι- 
’ 3 3 

δικὰ καὶ ὅπως ἂν φῇ ἔχειν, οὐ δυναμένου ἀντιλέγειν, ἀλλ 
2 Ν ’ 2 ϑ Ν ΑἸ λ ’, 
ἄνω καὶ κάτω μεταβαλλομένου. ἔν τε [γὰρ] τῇ ἐκκλησίᾳ, 
527 “ ’ ε “ Ε:..5 ’ ν “ ῳ 
ἐάν τι σοῦ λέγοντος ὃ δῆμος ὁ ᾿Αθηναίων μὴ φῃ οὕτως 

΄“ Ἃ Ν 

ἔχειν, μεταβαλλόμενος λέγεις ἃ ἐκεῖνος βούλεται, καὶ πρὸς 
σοι 9 Ὺ 

τὸν Πυριλάμπους νεανίαν τὸν καλὸν τοῦτον τοιαῦθ᾽ ἕτερα 
΄“- “. ἴω ’ ᾿ 

πέπονθας. τοῖς γὰρ τῶν παιδικῶν βουλεύμασί τε και 
Ω 5" ἴω ο κά ᾿ λόγοις οὐχ οἷός τ᾽ εἶ ἐναντιοῦσθαι, ὥστε, εἰ τίς σου 

νΨ , 
λέγοντος ἑκάστοτε ἃ διὰ τούτους λέγεις θαυμάζοι ὡς ἀτοπά 
9 3» » “ 5. κα 9 , 9 “ ΄ ἐστιν, ἴσως εἴποις ἂν αὐτῷ, εἰ βούλοιο τἀληθῆ λέγειν, οτι, 

» Ἢ 

εἰ μή τις παύσει [ τὰ σὰ παιδικὰ τούτων τῶν λόγων, οὐδὲ 
ἴω 3 

σὺ παύσει ποτὲ ταῦτα λέγων. νόμιζε τοίνυν καὶ παρ 
σὰ σι ο κιὦ Ψ“ 

ἐμοῦ χρῆναι ἕτερα τοιαῦτ᾽ ἀκούειν, καὶ μὴ θαύμαζε ὅτι 
ἐγὼ ταῦτα λέγω, ἀλλὰ τὴν φιλοσοφίαν, τἀμὰ παιδικά, 

σι ἴω ὕ ’ ’ " ’ ςε “ἊἊ 3. Αὐτῶν 

παῦσον ταῦτα λέγουσαν. λέγει γάρ, ὦ φίλε ἑταῖρε, ἀει ἃ 

νῦν ἐμοῦ ἀκούεις, καί μοί ἐστι τῶν ἑτέρων παιδικῶν πολὺ 
Ὄ 3 

ἧττον ἔμπληκτος: ὁ μὲν γὰρ Κλεινίειος οὗτος ἄλλοτ 

κλέους. ταν δ(ἀ5,΄ “οιλὰθ 15. 1γ6η- 
Ὁϊοηθὰ 85 ἃ ΤΎῪΪΘΥ ΤΟ. ἴῃ. Π6 Θχροαϊθϊοῃ 
ἴο Ογρεὰβ (85 1 ᾿πηδρηθ) ἀροαῦ ΟἹ. 98. 
1, ἀπᾶον (Βα νῖαβ (γβιὰβ Ὧθ Βομῖθ Ααὶ8- 
ΤΟΡᾺἈ. Ρ. 840 [1654}. Τῆννο δβϑαϊηο 406 
ἃ8 ὕη6 ἀαΐα οὗ {15 ἀϊδίοριιθ, Πθιαὰβ 15 
ἴοο οΪα ἴο Ὀ6 {ΠπῸ παιδικά οὗ ΟἈΆ]116165. 
ΟογΡ. Ῥυοῦύαρ. πηι. ΤΙ 15. ουγϊοὰβ ὑμπεῦ 
Ὁ}:6 οἸαιιβοβ βϑαὔϊηρ ὅο Τθϑγατβ πα ΑἸοὶ- 
Ὀϊθ5. ΔΥῸ ΘΕΌΓΘΙΥ Ῥαβθθα ΟΥΘ ἴῃ ὑῃ8 
νούβίοη οὗ ΕἸ οἴη 5, νυ ΒΊοἢ 1ῃ οὔ 6 ροϊηῦβ 
Ὧ180 αἰβαρυθοβ νυ πα γχγοοοινρα ἰοχῦ. 
Τὴ 519 Β π6 εἴλαβθ, καὶ ναὶ μὰ Δία τῷ 
Πυριλάμπους γε πρός, 15 ὑγαῃδ]αὐθα ὑμπὰ8 : 
““ 6 Ῥ6Υ Ψονθηι ᾿πβι ον ῬΥΣΙ]ΔΥΩΡΣ,᾿" 815 
θοίηρ; ὅθ ΟἿΪΥ Ῥάββαρθ ἴθ ΠΟΘ {Π6 
Πδιὴηθ οὗ ῬυγΠ]δηρο5 ΟΟΟασΒ ἴθ ὑμῖβ 
ν ΙΒ Ο. 

αἰσθάνομαι----σου---ὅτι---οὐ δυναμένου] 
ΤῊΘ Ὀ]οπαϊπρ οὗ ὕννο οηβύσιι οὐ] 08 -- ) 
αἰσθάνομαί σου οὐ δυναμένου, (2) αἰσθά. 
νομαι ὅτι οὐ δύνασαι---ἰβ ΒΓ ΠΟΙ ΗΟ] 10501- 
ἤρα Ὀγ ὕπ6 ρῬαββαρ αυοϊθᾷ ὈγῚ Ἠεοϊπᾶ. 
ἔροι ΤΠπαςσ. ἱν. 87, γνοὺς δὲ ὁ Κλέων... 
ὅτι, εἰ καὶ ὁποσονοῦν μᾶλλον ἐνδώσουσι, 
διαφθαρησομένου ς αὐτούς. 

ὅτι ὅὁπόσ᾽ ἂν φῇ} ϑομο Μϑ5. ρῖνθ 
ὅπως, οὔπογβ ἀντιφῆ. Ηδτθ ὁπόσα ΥΘΙοΥ5 
ἔο [6 Ὡυο, ὅπως ἔχειν ὕο π6 παι 
ΟΥ̓ Π15. Ἀββουύοηβ. “μ6Ὁ ἢ 5880 ἃ ὑποὺ- 
ΒΔ ὉΠΙηρΡΒ ἴῃ ἃ ΟὯΥ δηα 411 ΑἸ δυθὐ. 
1 ομθθ βιυβρθοίΐοα ὑπαῦ [Π6 οΟΥἹΡΊΏΔ] γοδᾶ- 

ἴηρ; νγὰβ ὅπως ἂν φῇ σου τὰ παιδικὰ καὶ 
ὕπως ἂν μὴ φῇ ἔχειν, σου ρα Πρ’ Ἐ, ἐὰν ὃ 
δῆμος .. μὴ φῇ οὕτως ἔχειν. Τὴ ὑῃ6 ποχῦ 
βοηΐθῃοαο ἔν τε γὰρ, κιτ.λ., γὰρ 15 ποὺ ουηα 
πὶ ὑπὸ ΒΟΑ]. ποῦ ἴῃ πηι ὴν οὔμογ οοαα. ΤῊΘ 
αϑΥηαοίοη χρη, 1 ὑΠ1ὴκ, Ὀ6 ἰο]ογαϊοά. 

Ἑ. βουλεύμασι] βουλήμασι 18 4150 
ξουηα, ἀπ ἀρυθοθ θϑύθου ννἱ0}} ὕΠ6 ἔοτο- 
δοϊηρ ἃ ἐκεῖνος βούλεται. Τύ 18 ἴῃ ΑἸΙὰ, 
Δα ϑύθρῃ. δα Ῥούῆαρ5 οὐυὐρῃῦ ποῦ ὅο 
ἤδνα Ὀθθη αἰδογθα, ονθὴ ἰὼ αἀοίρυθηοθ ἴο 
ον ον ΠοΙτηϊηρ ΜΘ. φαὐ μουν. Τὴ ννουαβ 
ἴη ααοβύϊοη 8.6 ρουρθούμα!]ν ᾿ηὐθσομαηρθα 
ἴῃ 6 οοαᾷ., ἃ5 ἔδυν σδὴ 181] ἤο ἤδνθ 
ΟὈδοννοα. 

482. πολὺ ἧττον ἔμπληκτος) “586 15 
ἔᾺΣ 1685 Πρ Υ απα ἤοκ]6 ὑπ Π6Υ υἶνὰὶ 
ἴῃ ΤΥ αἰϊδούϊουβ.᾽ ἔκβλητος, υυϑηὐοηθα 
5. ἃ ν.]. ὈΥ ΟἸγΠΡ., 18. ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἃ ΟΟΥ- 
ταρύϊοη οὗ ἔκπληκτος, νΥλΌἢ τν}}10}. ἔμ- 
πλήηκτος 18 ροχρϑῦμα!!]υ οοπίοαμαρα. 
Οὐ. Ηδβυοῃ., ἐμπλήκτους μεμῃνότας, 
εὐμεταθέτους : ὅορ)ι. Α]. 1858, τοιοίδε 
μέντοι φῶτες ἔμπληκτοι βροτῶν, ΏΘΓΘ 
ὕπ6 ὅ6})07]. Ἰηῦ. κοῦφοι: Ἐὰν. ΤΥο. 1206, 
αἱ τύχαι, "Ἔμπληκτος ὡς ἄνθρωπος, 
ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε Πηδῶσι, κοὐδεὶς ἁὐτὸς 
εὐτυχεῖ ποτε: ῬΙαῦ. Τιγ8. 214 Ὁ, ἐμ- 
πλήκτους" τε καὶ ἀσταθμήτους (ΒροακΚίηρ' 
ΟΥ̓ βοκΊθηθεβ ἴθ ἔθη 5}}}0}: Τὰς. 11}. 
82 ὰ5Β τὸ ἐμπλήκτως ὀξύ, ΠΟΙ 566 
Αὐμο]α, Ψ}}Ὸ ΘΟ ρατο5. Αὐβο ποθ, Ἐς Τὰν 
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Ψ Ἃ , ᾿ςς ἄλλων ἐστὶ λόγων, ἡ δὲ φιλοσοφία ἀεὶ τῶν αὐτῶν. λέγει 
δὲ ἃ Ἁ ΄ὉΝ θ ᾿ ΄“ Ἁ Ἁ τ Ν ἃ εἃ σὺ νὺν θαυμάζεις, παρῆσθα δὲ καὶ αὐτὸς λεγομένοις. 
“} ΦΝ 3 ’, 522 Ψ 5» » ε 3 Ν 
ἢ οὖν ἐκείνην ἐξέλεγξον, ὅπερ ἄρτι ἔλεγον, ὡς οὐ τὸ 
"ὃ ἰὸς 3 Ν Ν ἰὃ ἴω ᾿ δί Ν ὃ ὃ , ε , ἀδικειν ἐστὶ καὶ ἀδικοῦντα δίκην μὴ διδόναι ἁπάντων 
»ἍἍ »ν' ΄»“" 

ἔσχατον κακῶν" ἢ εἶ τοῦτ᾽ ἐάσεις ἀνέλεγκτον, μὰ τὸν 
κύνα, τὸν Αἰγυπτίων θεόν, οὔ σοι ὁμολογήσει Καλλικλῆς, 
ον 3 ο ΄“ 

ὦ Καλλίκλεις, ἀλλὰ διαφωνήσει ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ. καίτοι 
ΕἾ ΚῚ “. κ“» 

ἐγωγε οἶμαι, ὦ βέλτιστε, καὶ τὴν λύραν μοι κρεῖττον 

εἶναι ἀναρμοστεῖν τε καὶ διαφωνεῖν, καὶ χορὸν ᾧ χορη- 
,’ Ν ΄- 9 ’ Ν ε ΜΝ 5 3 

γοίην, καὶ πλείστους ἀνθρώπους μὴ ὁμολογεῖν μοι ἀλλ 

ἐναντία λέγειν μᾶλλον ἢ ἕνα ὄντα ἐμὲ ἐμαυτῷ ἀσύμφωνον γειν μ ἢ μὲ ἐμαυτῷ ἀσύμ 
᾿ Ν τ 

εἶναι καὶ ἐναντία λέγειν. 
ΧΧΧΥΙΠ:. Καλ. 

ἐν τοῖς λόγοις ὡς ἀληθῶς δημηγόρος ὦν" καὶ νῦν ταῦτα 
δημηγορεῖς ταὐτὸν παθόντος Πώλου πάθος, ὅπερ Τοργίου 
κατηγόρει πρὸς σὲ παθεῖν. ἔφη γάρ που Τοργίαν ἐρωτώ- 
μενον ὑπὸ σοῦ, ἐὰν ἀφίκηται παρ᾽ αὐτὸν μὴ ἐπιστάμενος 

Ν δί ε Ἧ ε Ν ’ ͵ “Ἂ 3 ᾿' 

τὰ δίκαια ὁ τὴν ῥητορικὴν βουλόμενος μαθεῖν, εἰ διδάξοι 

ἊὮ Σώκρατες, δοκεῖς νεανιεύεσθαι 

Ῥ. 827 ΠΝ. (8 164), ὙΠΘγΘ πολιτείας ἐμ- 
πληξία ταθ8ὴ8 1010 Ἰηογθ Ὁῃϑη “ ρο]}101- 
68] ἸΠΘΟῺΒΙβύθηου ἡ Τὴ ρου. Οά. χχ. 182, 
ἐμπλήγδην, ὙΏΪΟΒ 18. ΘΟΙΩΤΩΟΏΪΥ ἰηύον- 
Ῥγοίθα “1 ηβαμοὶν," Ὑν1}} Ὀούϊοσ Ῥθασ ὑπ6 
ΤΑ ΠΙΩΡ “ ΘΔΡΥΪΟΙΟΌΒΙγ. Τιαῦον ὙΥΙθΘΥ 5 
1886 ὕπεβθ δοχῃηρουμᾶβ ἤο ἀθμοῦθ τηϑά 685 
ΟΥ ΤῸΠΚ π᾿ ΘΘΠΘΙΆΙ, δχοορῦ ἴθ ἃ ἴδ. 
ῬΑβθαρῸ5. υυγιρῦθη ἴῃ ἱτηϊδαύϊου οὗ Αὐϊο 
10 α 615. 

ὁ---κλεινίειο5  ““ΑἸοΙ 4465. παᾶ τοῖν 
Ἰεῖῦ Αὐῆθηβ, απὰ ἔθη σοαρθ ᾿ὴ ΤΏγϑοΘ, 
ἈΠ [Π6 γᾶν δἴγσ Ὧθ νγῶβ τη συ θνθα ̓ἢ 
(1. αγναγ). ΤΏ ἐστί βθουὴβ ὕο την ὑπαῦ 
ῬΙαΐο Ὠδά ουρούζοῃ {115 οἰτοατηβίθηο6, ΟΥ̓ 
αὖ ΔῺΥ ταΐθ αἰβυοοασᾶθα 1. 

Ο. χορὸν ᾧ χορηγοίην) ΕῸΥ ᾧ ἂν χο- 
ρηγῶ, δὰ ἰΥΓΘΡΌΪΆΙ ἀ86 οὗ ᾧπθ ορίεαθινθ 
ΡΟΣ ἃ Ἰοδαϊηρ νου πὰ ὑπ ᾿πᾶϊο. ᾿ὈΧ68. 
Οοιηρ. ϑορῃ. Οβα. ΒΕ. 979, εἰκῇ κράτιστον 
(ῆν ὅπως δύναιτό τις. Ι͂ῃ {15 Ῥᾶββαρθ 
οἶμαι----εἶναι 6 δα αἰναϊοπὺ ὕο οἶμαι ὅτι---- 
εἴη ἄν, ὕπ6 6οῃ86 βυρροβθᾶ Ῥϑίῃρ ὃῃ 
᾿πηΔΡΊ ΔΑΤΎ Ομ. ΤῊ τοϑαϊηρ' ἀναρμοστεῖν 
γγὰ5 ἢγϑῦ ρτοροβϑα Ὀγ ἵδη Ηθυβαθ ἴον ὑΠ6 
νι]ρ, ἀνάρμοστον. ΤΠ νοΥῸ 18 Τουπα 
ΞΟΡΪ. 259. Α, δηῃᾷ οἰβθυνῃθοῦο ἴῃ - Β]αἴο. 
ΤῪ., 1 οαπποῦ Ὀαὺ ὑβιηῖς 10 Ὀούζοι ὑπαῦ 
ΤΩΥ͂ Ιγγϑ 5Βῃου)α 6 ουὖῦὑ οὗ οΥγδι' πα οἷνθ 
ἀἰβοοτάδυις ποίοβ, οὐ ὑμαῦ ΔῸΥ οἱιονιβ 1 

δα ἴο Ἰοβϑἃ βῃου]ᾶ 5'ηρ οαὖ οἷ ὕμῃθ, οΥ 
ὑμαῦ ρυθαῦ τηδϑβθοθ Οὗ πῇθὴ 5ῃου]ὰ α15- 
ἌΡΤΘΘ. νυ} δῃα σοπύγδαϊοῦ γη6, --- ὕχᾶτι 
ὑμαῦ 1, ψῃὸ 4 θαὺ ομ6, βου] 6 οαὖ οὗ 
ΒΑΥΤΩΟΏΥ Ὁ 10} γ 561 ἀια σομύγδαϊοῦ τὴν 
ΟΥ̓ ἈΒΒΘΥ ΙΟΙ5.᾽ 
Ω Σώκρατες, δοκεῖς νεανιεύεσθαι) “γοὰ 

566} ἴο 1η6, Ξΐοογ., ὕο Ὀ6. ΓΟ ]655 ἴῃ γοιι 
ὕα !κ, Ε|κ6 αῇ ἀυγαμὺ ἀ θοαὶ τη", ἃ8 γοὰ δΓΘ.ἢ 
ΤΠ ψοτὰ δημηγόρος 15 ΘαΌΔΠΥ ΔΡΡΙΙΟΔΌ]6 
ἴο ἃ “ΒΡ - Οὐ οΥ ἡ Πα ἃ [ἈΒὨΪΟΠΔΌ]6 
ῬΙΘΔΟΒΘΡ, ἴο ομ6 ὙΠῸ ταηΐβ ἀπ ο ΟἿΘ 
ὙὴῸ οὀϑηΐϑβ. ΟΟἸΩΡΑΓΟ ΤἈρδοῦ. 162 ν, ὦ 
γενναῖοι παῖδές τε καὶ γέροντες, δημη- 
γορεῖτε ξυγκαθεζόμενοι... . καὶ ἃ οἷ πολλοὶ 
ἂν ἀποδέχοιντο ἀκούοντες, λέγετε ταῦτα, 
γγθγ6 ὑμ6 Ἰαὐζου οἴδαβο ΘΧΡΙΔΙῺΒ δημη- 
γορεῖτε. Ι͂ῃ Ῥειημοβίῃ. ΟἸγμθ].. 11, ὃ 8, 
πρὸς χάριν δημηγορεῖν ΞΞ “ἴο βρθδᾷκ αὦ 
οαρέαπαιτρη.᾽ 

καὶ νῦν, κιτ.Χ.7 “δηᾷᾶ 18 γοὺ πον ΒΟ] 
Ιου ἴῃ {}}}18 βύγαϊῃ, ἴῦ 15. Ὀθδθοδιβο Ροὶὰ8 
Δ85 τοϑθ [8 ΨΘΥῪ τηϊβῦακ 0. συ ῖο ἢ μ6 
ὈΙατα ἃ αονρ δ ’---ῦ8 τπϊβύακο οἵ ρὶνὶηρ' 
ὙΔΥ ὕο [8156 βΒῃδτηθ. ῬΥΘΒΘΗΟΥ εἰ διδάξοι 
ἀθρθμὰβ οχ ἐρωτώμενον, Δοοροναϊηρ᾽ το ὕ6 
βύνι οὔ 586 οὗ ὕπ6 ἔπῦ. ορύαῦ. ἴῃ 06 οὈ]ααδ 
οὐαίῖο αἴδον ἃ Ῥαβϑῦ ὕθηβθ. ΤῈ Μ55,, ἃ8 
ϑαλὶ ἰὴ ὑδ1ὶ56 οα86, νδοὶ Πῦρ Ὀθύννοθῃ 
διδάξει αηᾶ διδάξοι. 



[182,.} 

αὐτὸν ὁ Γοργίας, αἰσχυνθῆναι αὐτὸν καὶ φάναι διδάξειν 

διὰ τὸ ἔθος τῶν ἀνθρώπων, ὁ ὅτι ἀγανακτοῖεν ἂν εἴ τις μὴ 

φαίη: διὰ δὴ ταύτην τὴν ὁμολογίαν. ἀναγκασθῆναι ἐ ἐναντία 

αὐτὸν αὑτῷ εἰπεῖν, σὲ δὲ αὐτὸ τοῦτο ἀγαπᾶν. καί σου 

κατεγέλα, ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖν, ὀρθῶς τότε. νῦν δὲ πάλιν 

αὐτὸς ταὐτὸν τοῦτο ἔπαθε, καὶ ἐγῶγε κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο οὐκ 

ἄγαμαι Πῶλον, ὅτι σοι συνεχώρησε τὸ ἀδικεῖν αἴσχιον 

εἶναι τοῦ ἀδικεῖσθαι: ἐκ ταύτης γὰρ αὖ τῆς ὁμολογίας 

αὐτὸς ὑπὸ σοῦ συμποδισθεὶς ἐν τοῖς λόγοις ἐπεστομίσθη, πὶ 

σὺ γὰρ τῷ ὄντι, ὦ Σώκρατες, 

ΠΛΆΤΩΝΟΣ 74 

3 Ὰ ἃ 3 Κο 3 “ 

αἰσχυνθεὶς ἃ ἐνόει εἰπεῖν. 
5 ΄- » Ν Ἂν ’ ’ Ἔ Ν 

εἰς τοιαῦτα ἄγεις φορτικὰ καὶ δημηγορικά, φάσκων τὴν 
5.Χν ἢ Ω ,΄ ἃ , Ν ΕΣ » Ν , , ϑ' , 
ἀλήθειαν διώκειν, ἃ φύσει μὲν οὐκ ἐστι καλά, νόμῳ ὃὲε. 
ε Ἕ Ἁ Ἁ ΄Ν“ 39 ’ 9 ’ 3 φᾷ . , 

ὡς τὰ πολλὰ δὲ ταῦτα ἐναντία ἀλλήλοις ἐστίν, ἡ τε φύσις 
Ν ς ἊΨ Ξ΄Ν ξὺν 3 ’ Ν, Ἁ ἴω 

καὶ ὁ νομος. ἐαν ον τις αἰσχυνῆται και μὴ τολμᾷ | 488 
Ω “ Α ἃ Ἁ 

λέγειν ἅπερ νοεῖ, ἀναγκάζεται ἐναντία λέγειν. ὃ δὴ καὶ 
σὺ τοῦτο τὸ σοφὸν κατανενοηκὼς κακουργεῖς ἐν τοῖς 

Ῥ. σὲ δὲ αὐτὸ τοῦτο ἀγαπᾶν] ϑρν.461 
Ο, τοῦθ᾽ ὃ δὴ ἀγαπᾷς, αὐτὸς ἀγαγὼν ἐπὶ 
τοιαῦτα ἐρωτήματα. 

ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖν] Μέπᾶ 81, ἀληθῆ, 
ἔμοιγε δοκεῖν, καὶ καλόν. Ξορὶι. ΕἸ. 410, 
ἐκ δείματός του νυκτέρου, δοκεῖν ἐμοί. 
Ἡοτχοά. 11. 124., ὥς γ ἐμοὶ δοκέειν. 

Ἐ. ὁπερ φὰμίσθῃ ϑερρθα, 1. 6. Β]οηοοα 
Δηα ραῦὺ ἀοννῃ. 

σὺ γὰρ τῷ ὄντι) “ΕῸΓ 1ὖ 5. γοῦ, ἴὰ 
Ῥοϊηὺ οὔ ἔδοῦ, ὅοου,, γγο, ἀπᾶρυ ργϑύθῃμσθ 
ΟΥ̓ ρατβαϊηρ' ὑΠ6 ὑναὐ}, ΙοΘαα γοὰν ΠΘΆΥΘΥΒ 
ὕο δάορὺ (Ρα85 οΟἱ᾽ ἀροπ γοῦν δα ]θη 66) 
ἃ 5θῦ οὗἩἨ 5ῦα]θ. ροραϊαν [ἈΠ] οῖθ5, συοαπαρα 
ΟἿ Ἰαραὶ (οοπμνθηῦοη}}) πούϊοηβ οὐ ὑΠ6 
{αν δῃη ἃ σου ]γ, ἡν 10 ἤᾶνθ 0 ΤὈὰηαά- 
ὑϊοῃ ἴῃ παῦαγο.᾽ ὅ56}0]., φορτικὰ τὰ βάρος 
ἐμποιοῦντα (»ιοἱοδέω, ριεΐαα). δημηγορικὰ 
τὰ πρὸς τὴν τῶν πολλῶν βλέποντα δόξαν. 

488. ὃ δὴ καὶ σὺ τοῦτο] “ΜοΙθὰ τοῦτο 
τὸ σοφόν ΘΡΟΧΘΟΡΌΒΘΟΒ ᾿ΠΒΡΑΥ ὈΥΔΘΡ 551 ὅ 
Ἰη ον οβιῦδ ϑαηῦ ἀϑὰ ΒΑ 015 ὑτῖῦο.,.. ΒΟΡΆ. 
Δπηΐ. 404, Ταύτην γ᾽ ἰδὼν θάπτουσαν, ὃν 
σὺ τὸν νεκρὸν ᾿Απεῖπας : ἊΡΙῚ 50})0]., τὸν 
νεκρὸν ὃν σὺ ἀπεῖπας θάπτειν" ἀδηων δὲ 
χρῶνται οἱ παλαιοὶ... Κρατῖνος, Ὅνπερ 
Φιλοκλέης τὸν λόγον διέφθορεν ᾽ (Η οἰ πἀ.). 
7 ὅθ ΠΌΙΩΘΓΌΤΙΒ ΘΧΘΙΏΡ]65 ἢ οἵνθδ ΠΡΟΣ 
1.6 Ρ. 5879 ο, ὅ88 Ἑ, ἄο., την 6 δαᾷοὰ 
Ἡρουϊο5. ρτὸ ΕἸΧΘηΡΡΟ, Ὁ]. 19, ὧν 
οὐδεμία δήπου τῶν αἰτιῶν τούτων οὐδὲν 
κοινωνεῖ τῷ εἰσαγγελτικῷ νόμῳ. ον 
κακουργεῖς ἐ. τ. λόγοις ΘΟΙηραγο 17 

489 8, ἃ δὴ καὶ ἐγὼ γνοὺς κακουργῶ 
ἐν τοῖς λόγοις. οαῦ 85 βοιζοᾶ 0 
γνοϊηῦ οὗ [Π6 οἴδιιδο, τοῦτο τὸ σοφὸν κατα- 
νενοηκώς, ΜΏΙΟ. σοηδαϊηβ απ ΔἸ] 510. ὅο 
ΘΟΟΥ 5. ΘΑΥΙΥ ὑγαϊηϊηρ ὉΠάΘΥ ὕΠ6 Ἰοηὶο 
ῬΒΠΟΒοΟΡμοΣ Αγομοίααβ, ὕο νου ννὰβ δ5- 
β'ρῃθα ὅμο ογοαϊ οἵ μια νἸηρ᾽ Ἰηγοη οα ὕμο 
ΠΟ 6815 θοῦνγθοη τὰ νόμῳ καλά δηᾷ τὰ 
φύσει. Τὴ ραββαρ ουῦλ αποῦθϑ Τ᾿ Όσα 
Αὐιϑύοῦ]ο 16. πρὶν {Παβύγαύινθ οὐ ὑ}15 
Ῥουϑίοῃ Οὗ 086. αἴαϊοραθ: πλεῖστος δὲ 
τόπος ἐστὶ τοῦ ποιεῖν παράδοξα λέγειν, 
ὥσπερ καὶ ὃ Καλλικλῆς ἐν τῷ Γοργίᾳ 
γέγραπται λέγων, καὶ οἱ ἀρχαῖοί γε πάντες 
ᾧοντο συμβαίνειν, παρὰ τὸ κατὰ φύσιν 
καὶ κατὰ τὸν νόμον. ἐναντία γὰρ εἶναι 
φύσιν καὶ νόμον, καὶ τὴν δικαιοσύνην κατὰ 
νόμον μὲν εἶναι καλὸν κατὰ φύσιν δ᾽ οὐ 
καλόν. δεῖν οὖν πρὸς μὲν τὸν εἰπόντα 
κατὰ φύσιν κατὰ νόμον ἀπαντᾶν, πρὸς δὲ 
τὸν κατὰ νόμον ἐπὶ τὴν φύσιν ἄγειν" 
ἀμφοτέρως γὰρ εἶναι λέγειν παράδοξα. ἦν 
δὲ τὸ μὲν κατὰ φύσιν αὐτοῖς τὸ ἀληθές, 
τὸ δὲ κατὰ νόμον τὸ τοῖς πολλοῖς δοκοῦν" 
ὥστε δῆλον ὅτι κἀκεῖνοι, καθάπερ καὶ οἵ 
νῦν, ἢ ἐλέγξαι ἢ παράδοξα λέγειν τὸν 
ἀποκρινόμενον ἐπεχείρουν ποιεῖν (βρῇ. 
ἙΊΘμΟΙ.. ο. 12, 8 6). Οοιαρ. θῖορ. [δοτῦ. 
᾿, 4, ᾿Αρχέλαος, μαθητὴς ᾿Αναξαγόρου, 
διδάσκαλος Σωκράτους --. ἔοικε δὲ καὶ 
οὗτος ἅψασθαι τῆς ἠθικῆς. καὶ γὰρ περὶ 
νόμων πεφιλοσόφηκε καὶ καλῶν καὶ δι- 

καίων: παρ᾽ οὗ λαβὼν Σωκράτης τῷ 
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5Ἁ ’ ᾿ ὰ ’ Ἁ Τά ε 

λόγοις, ἐὰν μέν τις κατὰ νόμον λέγῃ, κατὰ φύσιν ὑὕπερω- 
΄“ ἶ λα ᾿ς ἊΝ ’ Ν ῪΜὰ ’ὔ’ σ ᾿ 

τῶν, ἐὰν δὲ τὰ τῆς φύσεως, τὰ τοῦ νόμου. ὥσπερ αὐτίκα 
5 “ 3 γε: Ἁ ἴω 3 'ο ͵Ἃ Ν 

ἐν τούτοις, τῷ ἀδικεῖν τε καὶ τῷ ἀδικεῖσθαι, Πώλου τὸ 
ΕΝ Ε κατὰ νόμον αἴσχιον λέγοντος σὺ τὸν νόμον ἐδιώκαθες 
Ν. ᾽ὔ ’ Ν Ν ἴω, » ’, 9 σ Ν 

κατὰ φύσιν. φύσει μὲν γὰρ πᾶν αἴσχιόν ἐστιν ὅπερ καὶ 
μὲ Ἁ 9 Ψ᾿ , Ν Ν 9 ἊΝ 5 Ν Ν 

κάκιον, τὸ ἀδικεῖσθαι, νόμῳ δὲ τὸ ἀδικεῖν. οὐδὲ γὰρ 
Β 3 ὃ Ἂς ὩΣ τυ δὰ 3 3 Ν Ν ’ὔ Ν 9 “ ᾿ 39 3 
ἀνὸρὸς τοῦτό γ᾽ ἐστὶ τὸ πάθημα, τὸ ἀδικεῖσθαι, ἀλλ 
»] ͵ Υ “" ΄Ν κ΄ ῳ 

ἀνδραπόδου τινός, ᾧ κρεῖττόν ἐστι τεθνάναι ἢ ζῆν, ὅστις 
9 “» 

ἀδικούμενος καὶ προπηλακιζόμενος μὴ οἷόστ᾽ ἐστὶν αὐτὸς 
ἄγ )ὲ ΩΝ Δ» - ἃ κ“» 

αὑτῷ βοηθεῖν μηδὲ ἄλλῳ οὗ ἂν κήδηται. ἀλλ᾽, οἶμαι, οἱ 
Ν Σ σὰ 

τιθέμενοι τοὺς νόμους οἱ ἀσθενεῖς ἄνθρωποί εἰσι καὶ οἱ 
’ “ Ἁ “ 

πολλοί. πρὸς αὑτοὺς οὖν καὶ τὸ αὑτοῖς συμφέρον τούς τε 
’ὔ ’, Ν Ἁ “ 

νόμους τίθενται καὶ τοὺς ἐπαίνους ἐπαινοῦσι καὶ τοὺς 
’, ’ 5 »- ’,ὔ Ν 5.» Ὁ Ἄ 

ψόγους ψέγουσιν, ἐκφοβοῦντές τε τοὺς ἐῤῥωμενεστέρους 

Οτῶν ἀνθρώπων καὶ δυνατοὺς ὄντας πλέον ἔχειν, ἵνα μὴ 

αὐτῶν πλέον ἔχωσι, λέγουσιν, ὡς αἰσχρὸν καὶ ἄδικον τὸ 
“ Ν ΄σ΄ 3» Λ 9 “ Ἁ , “Ὁ Ψ 

πλεονεκτεῖν, καὶ τοῦτο ἔστι τὸ ἀδικεῖν, τὸ πλέον τῶν ἄλλων 
» ᾿ Ε ν ἃ Ν 

ζητεῖν ἔχειν ἀγαπῶσι γάρ, οἶμαι, αὐτοὶ ἂν τὸ ἴσον ἔχωσι 
’ κἊ φαυλότεροι ὄντες. 

αὐξῆσαι αὐτὸς εὑρεῖν ὑπελήφθη. ἔλεγε 
δὲ... τὸ δίκαιον εἶναι καὶ τὸ αἰσχρὸν οὐ 
φύσει, ἀλλὰ νόμῳ. Τὰ ὕμ6 βθᾷυοὶ ὕπε- 
ρωτῶν 15 οχρὶαϊηοα Ὀγ Αϑῦ, ““ 1 ΘΥΥ ΟΡ 5 
ἴω αὖ «αἸϊπαὰ αὐ 5] οϊαῦ ; Ὀαὺ γτο- 
ῬΔΌΙΥ ὕπό μᾶ5 ὕΠ8 βᾶτηθ ἔΌ "00 ὃἃ5. ἴῃ ὑπο- 
λαβεῖν, 80 ὑμαῦ ὑπερωτῶ 5}8}} 0 δακὶ- 
γψα]θηῦ ἤο ὑπολαβὼν ἐρωτῶ. ΓΘ 56η86 
ΜὙ}1 ὑππ|8 Ὀ6.: “χηθούϊηρ' γοῦν ορροπρηῦ 
νυ ἃ ααρϑύϊοη ἔρατηθά ἴῃ Δοοουδηο0 
νυ ὑπο ηαΐογαἶ Βθ56 οὐ 086 ὕθυγηβ θῃ1- 
Ιου α,’ μα πανὶπρ᾽ Θ]ογ α [Π6 βᾶτη8 ΟΥ 
ΒΙ1Ω118} ὕουτη8, τὸ αἰσχρόν, τὸ καλόν, τὸ 
δίκαιον, τὰ μον σοηυθηξίοηναὶ βθηβθο. ΤἼΘ 
νγνογᾷ ὑπερωτῶν 15 ποῦ ὉΠ ἴῃ ΔῊΥ Οὔ Υ 
ΟἸαΒΒΊ0Ὰ] νυ!  Υ. 

ἐδιώκαθες) ““ἀὐροθαβ᾽ (ἀϑῦὺ ἴὰ Ἰμοχ. ν. 
διωκάθω). Βαῦ ἐδιώκαθες 15. ἃ. Δογιδῦ, ποῦ 
τ πηρογίοοῦ, Ποὺ 15. ὕΠμ6Γ6 ΒΌΘἢ ἃ νου ἃ 5 
διωκάθω. 15 ροϊηῦ βϑϑιὴβ ὕο Ὀ6 ρτιονθᾶ 
Ὀν ἘΠ]ΏΒΙοΥ (Απμοῦ. πὰ Εατῖρ. Μαᾶ, Ρ. 
118, ποῦ. γ): “ρούμι ἀμυναθεῖν, διω- 
καθεῖν, εἰκαθεῖν, εἰργαθεῖν, οὖ ἀγαγεῖν :᾽ 
οοῦ. Θιπᾶ. δβϑβθηῖβ (Η. ϑίορῃ. Τωοχ. αν. 
ἴῃ ν. διωκαθεῖν). Ττ., “θὰ ῬοΪὰ5 τηθανῦ 
ὑπαῦ νυν μῖ ἢ ννὰβ ἸΟΡΆΠΥ οὐ σου θη] ΟΠ] 
ἔοα]οσ, γοὺ ἀρα]ῦ υν10}} ᾿ν15 σοαν Θ ἢ Ὁ] ΟΠ 181 
ἂ5 1 6 μαᾶ θδθη βροακίῃρ ὕϊο Ἰδῃηριιιοθ 

ΟΥ̓ παύαγο,᾽ 1. 6. γοῦ πιϑᾶθ ἢϊ8 σον Θ ἢ ἐ1 008} 
ἴο ᾿Ἰπο]ααθ ἃ παύαγαὶ ἀθἰουτηϊῦγ. 

φύσει μὲν γὰρ---τὸ ἀδικεῖσθαι ῬοΟῦΤΘΘ 
ῬΙΌΡΟΒΟΒ. ὑμ6 ο᾽θούϊου οὐ τὸ ἀδικεῖσθαι 
νόμῳ δὲ τὸ ἀδικεῖν. ΑΒ ἃ τη]ΠοΥ γϑιηθαν 
ϑύα}10, βαρροδὺβ πᾶσιν ἔθ πᾶν. ϑύβρ)ι. 
γνγνου]α αν Τοϑα οἷον τὸ ἀδικεῖσθαι, νν]οἢ 
ἄοθ5 ποῦ γχαοὶλ χηθηα {116 υαῦῦου. 1 μδᾶ 
Ὀτγδοϊζοῦοα ὑπὸ οἴδαβο, Ὀὰὺ ἃ πον αἶ5- 
Ῥοβϑα ἴο ἰϑᾶνϑ 1ὖ απ ουομρα, ποῦ θθοδιβο 1 
Ὡς Ποῦ το 5 σοη]θοῦατο “ ᾿πᾶη6,᾿ Ὀαὺ 
Ῥϑοδσϑθ ὕμθ σοηδοχὺῦ βθϑῖηβ ο σθαι γ8 
οἰ μον ὑὕμοβθθ οὐ οὕμου δαπϊναϊοηῦ τνουᾶϑ. 
ΟἸγτΡΙοΟἀογ 5. τΤοϑιημαυ 8 οὐ ὉΠ185 Ῥάβθαρο, 
εἰ δὲ ἀδικεῖταί τις περὶ τὰ ἐκτὸς ἢ τὸ 
σῶμα, οὐκ ἔστι κακόν. οὐδὲ γὰρ συνεγεν-" 
νήθημεν τούτοις, ὥστε τὰ μὴ ἐφ᾽ ἡμῖν 
ἀπολλύντες οὐκ ὀφείλομεν ἀχθέσθαι: εἰ: 
δὲ ἀδικοῦτο ἡ ψυχή, κἀκιστον" καὶ δεῖ. 
τότε σπεύδειν ταύτης ἀπαλλαγῆναι τῆς 
ἀδικίας. φροντίσωμεν οὖν τοῦ σωθῆναι 
τὴν ψυχήν, εἰδότες ὡς τὰ χρήματα καὶ τὸ 

ποιήσωμεν σῶμα οὐδὲν συμβάλλονται. 
οὖν ὃ εἶπεν ἐκεῖνος. Αὐτὸν μέν μ᾽ 
ἐσάωσα: τί μοι μέλει; ἀσπὶς ἐκείνη 
Ἐῤῥέτω. πο ννοτάβ απούθα ἃγθ ἔποτα 
Αὐομ]οομα5, δὰ ἅτ ὍΠΟΥ οἰϊοα 
ὑμα8: αὐτὸς δ᾽ ἐξέφυγον θανάτου τέλος" 
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᾿ ἴω ἴω » Χ 

ΧΧΧΙΧ, ᾿ Διὰ ταῦτα δὴ νόμῳ μὲν τοῦτο ἀδικον καὶ 
΄“ 3 “. ᾿. ἢ 

αἰσχρὸν λέγεται, τὸ πλέον ζητεῖν ἔχειν τῶν πολλῶν, καὶ 
5 ΄“ὦ 5» Ν ΄“ ε ω κὺ ἊἙ 3 Ν 3. 

ἀδικεῖν αὐτὸ καλοῦσιν: ἡ δέ γε, οἶμαι, φύσις αὐτὴ ἀπο- 
φ ἽΝ ὧν δί ΄ 3 Ν 3 , “ ΄ χἕᾶ Ῥ 

φαίνει αὖ ὅτι δίκαιόν ἐστι τὸν ἀμείνω τοῦ χείρονος πλέον 

Ε ὶ τὸν ὃ υ ἀδ Ἵ δηλοῖ δὲ ἔχειν καὶ τὸν δυνατώτερον τοῦ ἀδυνατωτέρου. δηλοῖ ὃὲέ 
“ὦΜ ΄-΄-ὦῬ ΄ σ » ἈΝ χεῖϑ ΄“ »» ᾽’ὕ 

ταῦτα πολλαχοῦ ὅτι οὕτως ἔχει, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζώοις 

καὶ τῶν ἀνθρώπων ἐν ὅλαις ταῖς πόλεσι καὶ τοῖς γένεσιν, 

ὅτι οὕτω τὸ δίκαιον κέκριται, τὸν κρείττω τοῦ ἥττονος 
ἄρχειν καὶ πλέον ἔχειν. ἐπεὶ ποίῳ δικαίῳ χρώμενος 
». 2 3 Ἁ Ἂ ε ’ 9 » “Ὁ ε Ἁ 9 “Ἂ 

Ξέρξης ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἐστράτευσεν ἢ ὃ πατὴρ αὐτοῦ 
3, ἴω 3 

ἐπὶ Σκύθας ; ἢ ἄλλα μυρί᾽ ἂν τις ἔχοι τοιαῦτα λέγειν. ἀλλ᾽, π 
οἶμαι, οὗτοι κατὰ φύσιν [τὴν τοῦ δικαίου) ταῦτα πράτ- 
τουσι, καὶ ναὶ μὰ Δία κατὰ νόμον γε τὸν τῆς φύσεως, οὐ 
μέντοι ἴσως κατὰ τοῦτον ὃν ἡμεῖς τιθέμεθα. πλάττοντες 

ἀσπὶς ἐκείνη ᾿Ἐῤῥέτω" ἐξαῦτις κτήσομαι 
οὐ κακίω. Βαῦ ἴῃ Αὐϊβίορῃ. Ῥδο. 1267, 
ὕη8 ἴὈυτηον 11η6 ὑδρίηβ, ψυχὴν δ᾽ ἐξε- 
σάωσα. Ἰὺ νου]α ὑπογαίουθ βθοιὴ ὑμαῦ 
ὉΏΘΥΘ ννθ 6 ΒΘ 61] ἡ ηρ5. ΟΥ̓ ὑπ15 6616- 
Ῥταύθα Τ]οργῪ. ΤῬΡΟΒΒΙΌΪΥ ὑΠ6 Αὐβύορῃδηϊο 
Ἰπο]ααρᾷ ὑμ6 τί μοι μέλει; οὗ ΟἸγΡ. 

ἀποφαίνει αὖ) Ἠοδίογδα Ὀγ Βοος. ἔΌση 
οὔθ Μ9, ἴῃ ρ]δοθ οὗ αὐτό, ννΏ1 ἢ 5411. 
ἀοίδηβ. σα])ρ. ὃν ἀποφαίνοι ἄν, νν Ὠ]Ο ἢ 
118 τ ͵ ]θοῦβ ἃ5 ““Ἰρηΐϊὰβ ἃ Ἰηοαθϑύϊαϑ. αδ γα 
ῬγῸ ΟἍ]110115 Βι ρουθῖα οὗ οοηβαθηνϊα. 

Ῥ. δηλοῖ) ΤῊΪΒ. νου τὰδῪ 6 ἴῃ ὁου- 
βύχσ οΌοη υνἱ0}) φύσις, Ὀὰὺ 10 15 Ὀαύδου ὕο 
τοραγα Ὁ 5. Ἰηὐγαπϑιῦννο, δἰ ὑθο τὰ Θοα- 
αὐνπούοη νυν ταῦτα, οὐ, ούξου 5011], ἃ 5 
ὨΡΟΡΒΟΏΔ]. “Ταῦ ΒΌ6}} 15 0.6 σᾶ 56 ΤΏ 
Ὀ6 βθὸὰ ἴῃ ἃ νψαυϊθὺυ οὗ 1ηϑύϑημοοθβ ; Ὀούῃ 
ἈΙΩΟΩρ᾽ ἢ 6 1ΠΙΘΥΙΟΥ ΔῊ 818, ἀπ ἢ 16 
σύροαῦ οἷνίο ΘΟΙΏΤΉ 1168. ΟὗἨ ὑμ6 απ ῃ 
ΤΆΘΘ, ἃ5 γ0ὁ ἢ 85 ἢ γν 016 {Ἀγ21}1605. ΤΠ6 
ΘΗ θη. Οὐ (Δ1110165, ὑποὰρ αἰ δυῖηρ; 
ΒΟ ον Βα ἴῃ [ΟΓΊΏ8, ΔΥ6 Βα Ὀβύθ ἢ 18}}ν 86 
βᾶτὴθ νι ὑπο ἀοούγίπο αὐὐτιθαύοα ἴο 
“ΠΡ ΘΥΤΉΔΟΠὰ5. ἴῃ ὑμ:6 ἢγϑῦ Ῥοοὶς οὗ 6 
ἸλΘρΌΌ]ο, Ρ. 8588. ὁ ζ0]., τὸ δίκαιον οὐκ 
ἄλλο τι εἶναι ἢ τὸ τοῦ κρείττονος ξυμ.- 
φέρον. 

ἐπεί] “ψμαῦ σῖρηῦ ἔργ ἰηβύδθιοθ. δᾶ 
ΧοΥχοβ ἴο ᾿ηναᾶθ ἄτορορ ὃ’ ἐπεί 15. ἔτο- 
αΌΘΗΌΙΥ ὑπ8 ἀϑ64 νυ ὑπο ᾿ρ. οὐ 8 ἢ 
᾿αὔουτορ. Οὐοτὴρ. Ῥιοῦαρ. 819. 1, ἐπεὶ 
Περικλῆς, κιτιλο: ΒᾺΡ. 478 Ἐ, ἐπεὶ ἐροῦ 
τινὰ τουτωνί, ννῆιΘτ6 566 ὅπ ποΐορ. 

ἢ ἄλλα μυρί᾽ ἄν] ποαΐῃ απούθ5. ΑΡο]. 
41 8, ἢ ἄλλους μυρίους ἄν τις εἴποι καὶ 

ἄνδρας καὶ γυναῖκας. 
Ἑ. [τὴν τοῦ δικαίου) ϑομ]οίογγη. ἢγβῦ 

οαϑῦ ΒΒρΙΟΙΟα. Ο ὕπθβθ τνογᾶβ, νυ 1ο ἢ 
μᾶνθ ονταθηθ]νγ ογθρῦ ἴἢ ἔγοτα [ἢ 6 τᾶ τ ρΊ 1. 

τιθέμεθα πλάττοντες) ΒχΧρ]αηοα 88 
οααΐν. ἴο τιθέμενοι πλάττομεν, “ὕπο ᾿ἂνν8 
γγ6 ΤΠ 0616] ἴῃ ΟὐἿ ]ορἸϑ]αὐϊοη. πλάττειν 
15. Ἰοϊπϑα νυν νόμος. ΑἾβοὸ ἴὰ Ἱμορο", 712 
Β, πειρώμεθα, καθάπερ παῖδα πρεσβῦται, 
πλάττειν τῷ λόγῳ τοὺς νόμους. ὃο ψ1 
πόλιν, Ἄδρ. 8574. ἴῃ {86 5686 οὗ ββδρίῃρ, 
δ 1464] οοϊμσμοηννρα . ΤῊ νοτα, οὗ 
ΘΟΌγ56, ΟΥΡΊΔΔΙ]Υ ταθαιὺ ἴο του] πὰ νὰ Σ 
ΟἿ᾽ ΟἷαΥ, ἃ8. ὕπο βοαϊρίοι: Ὠ18 χτηοᾶθ]β, θαῦ 
ἴῃ 5. ΘΟ ΠΟΥ 08] 5θηθ6 1 15 ΤᾺΣ ΥΠΟΥΘ 
δα ΘΠ Ὁ]ν ἈΡΡΙ1θα ἴο ῬΟΥβΒΟῚ5. οὐ Ῥᾶτὺβ οἵ 
ῬΘΥΒΟΏ8, 58 σῶμα οὐ ψυχήν, ὕῃαπι ὕο ἱπδῃϊ- 
γηαῦα. ὑμῖηρθ, ἃ5. παρα ἈΡΡΘΟΥΒ ΤΠ ΌγΩ 
ὑπ Ῥαᾶββᾷρθ αποίθα ἔγοτα ὑμο αν. Οχ 
{Π18 ἀσοομηῦ, Ε Ικπονν ποῦ νυν μοῦμου Αϑῦ δ 
ρῬαπούιαξίοιι 15 ποὺ θούζου ὑμπαπ ὑμαῦ ἴῃ 
ὑπ ἰοχῦ: τιθέμεθα. πλάττοντες τοὺς 
βελτίστους καὶ ἐῤῥωμενεστάτους ἡμῶν 
αὐτῶν, ἐκς νέων λαμβάνοντες (ἰ. 6. οὕσπερ 
ἐκ νέων λαμβάνομεν), κιτιλ. ΤῈ6 ἃ5υη- 
ἀούοῃ ἸὯΔῪ Ὀ6 Θογηραγθα ἢ ὑπαῦ ἴῃ 
Ῥχγούαρ. 825 Ο, ἐκ παίδων σμικρῶν ἀρξά- 
μενοι, κιτιλ., μα {Π6 ῬΆΒΒΑΡΘ ΤΥ Ὀ8 
ὑπὰ8 ὑγϑηβὶ αὐοα : “1 ὈγϊηρΊηρ' ᾿Ἰηῦο ΒΠ8 06 
(οἀποδίϊρ.) ὕ6. Ῥαϑῦ ἃμα γτηοϑῦ ν]ἱρόγοιιβ 
οἵ οὐὐ γουῦῃ, ννθ ὕακ ὑμπθιη ἴῃ μαμηᾶ αὖ 
8 ΘΑ Υ ἃρθ, ἃ πα ὕϑιηθ ὕΏ6}1} ἃ5 ἸΏΘη ὑδηηθ 
ἸοῊ5, ΡΙ γ ηρ ὈΠ6η) νΥ1Όἢ 506}15. ἃπα 501- 
ΘΟΥ 1685, ἃ Φ6}}1ηρ᾽ ὉΠΘτη,᾽ ἕο. ΤΠ αὐτὸ οὗ 
Ὀοαβῦ- ὕδυηϊηρ᾽ ννὰ8. ὈσΟυρ ἢ ἴο ρτοαῦ Ρθ1- 
Τεούϊοη αὖ ΑΟΠ 65, Δοσογάϊηρ ἐο ᾿δοοναῦθβ,. 
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᾿. ’ Ἂ 95 Ε 4 ε Ὺκὰ 3 4. 5 τοὺς βελτίστους καὶ ἐῤῥωμενεστάτους ἡμῶν αὐτῶν, ἐκ 
’ ’ Ψ Ἁ νέων λαμβάνοντες, ὥσπερ λέοντας κατεπᾷάδοντές τε καὶ 

484 γοητεύοντες καταδουλούμεθα ] λέγοντες ὡς τὸ ἴσον χρὴ 
ἔχειν καὶ τοῦτό ἐστι τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον. 

κι ΄ὔ 

εαν δέ γέ: 

οἶμαι, φύσιν ἱκανὴν γένηται ἔχων ἀνήρ, πάντα ταῦτα 
ἀποσεισάμενος καὶ διαῤῥήξας καὶ διαφυγών, καταπα- 
τήσας τὰ ἡμέτερα γράμματα καὶ Μμαγγανεύματα καὶ ἐπῳ- 
δὰς καὶ νόμους τοὺς παρὰ φύσιν ὁ ἅπαντας, ἐπαναστὰς ἀνε- 
φάνη δεσπότης ἡ ἡμέτερος ὁ δοῦλος, καὶ ἐνταῦθα ἐξέλαμψε 

Β τὸ τῆς φύσεως δίκαιον. δοκεῖ δέ μοι καὶ Πίνδαρος ἅπερ 
ἐγὼ λέγω ἐνδείκνυσθαι ἐν τῷ ᾷσματι ἐν ᾧ λέγει ὅτι 
Νόμος ὁ πάντων βασιλεὺς θνατῶν τε καὶ ἀθα- 

Αὐὐᾶ. 8 228 : καθ᾽ ἕκαστον τὸν ἐνιαυτὸν 
θεωροῦντεν ἐν τοῖς θαύμασι τοὺς μὲν 
λέοντας πρᾳότερον διακειμένους πρὸς τοὺς 

θεραπεύοντας ἢ τῶν ἀνθρώπων ἔνιοι πρὸς 
τοὺς εὖ ποιοῦντας, τὰς δ᾽ ἄρκτους καλιν- 
δουμένας καὶ παλαιούσας καὶ μιμουμένας 
τὰς ἡμετέρας ἐπιστήμας. «πνΘῺΔ] ἴοο 
ΒΡΘΔΚ5. ΟΥἨ ἃ ὕδιηθβ Ἰῖο) 885. ομθ οὗ {16 
ἀοτγηρβύϊο ρούβ οὗ ἃ Ποιδὴ Ῥ'Θἢ]ΘΙῺ 8 
ΟἿ. 76). Α650}. Δρ. 696, ἔθρεψεν δὲ 
λέοντος ἾἿνιν δόμοις ἀγάλακτον, Κ.τ.λ. 

484. ἐὰν δέ γε] “ΑΥ, Ὀαῦ 16 Π16Γ6 ΘΟῃ16 
ἃ ὑΠποτΟΌ ΡΉΪΥ βύτοηρ -τη πα τηδη, 116, τη6- 
ὉΠ ΏΪΚ5, νν1}} σαῖς οὐὐ ουχ πϊπὶ πα θαυ 
ΔΒΌΠαΟΥ Δα ΘΒΟΔῸΘ ἵτόγῃ ὑπ 686 ΓΑ 1615 ; 
Ὧ6 ψ1}} ὑγραὰ ἀηᾶθυὺ θοῦ Οὐ ῬΓΘΒΟΥ ΡῈ 8, 
ΟἿΤ νν ΟΠ οΥ 65 δα 506115, 1 ἃ ννοτα, ΘΥΘΥῪ 
οΥ̓ϊπδησο ὑμαῦ 15 αὖ ναῦίατπσθ νἸ ἡδύμσγο ; 
Ὁ} 01], υδίηρ ἴῃ ΟΡΘ ΣΤ ΘΌΘ]]Π του, ἢ6, [ἢ Βοιη6- 
ὑΐτηθ ΒΙανθ, ΒΡ ΘΑΥΒ ἴῃ ἔξ ὩΘῚ ΟΠ οῦου ἃ8 
ΟἿΣ τῃαϑύου ; ἃδῃᾷ Ὠογοῖὶη ἄοοθ Ναύυγο᾽ 5 
Ψυύϊοθ 5 1η6 ἔου ἢ ἴῃ {Ὁ]} Ταδύγο. 

μαγγανεύματα) Πμοβρ- 9358 σ, μαγ- 
γανεύμασι καὶ φίλτροις : Αὐιϑῦ. Ρ]αῦ. 
809, οὐκοῦν σε τὴν Κίρκην γε τὴν τὰ 
φάρμακ᾽ ἀνακυκῶσαν Καὶ μαγγανεύουσαν 
μολύνουσάν τε τοὺς ἑταίρους. Ἤδδ5γο})., 
μάγγανα, φάρμακα, δίκτυα, γοητεύματα. 
ΤῊ ἴὈγη) μαγγανεία 15. Του μα ὕνῖοα ἴῃ 
ὑμ6 Τμανν5--908 Ὁ, δῃμᾶ 9595 Α---σουρ] θα 
ἴῃ ὑπ Ἰαῦδου ῬΒΒΆ 6 γι φαρμακεία, 
ἐπῳδαί, ἀπὰ καταδέσεις. ΤῊΘ ἈΠοροά 
Θ γι Πο]ορῪ 15 μάσσω, ΜΏΘη66 μαγ-ίς, μάγ- 
εἰρος. ὥὅδηβοῦ. Μαβρ, ὕἤο β8οδκ---ϑμολέ- 
ηπαολθη (Βομΐου, ΥΥ ἀν. 1μοχ. 1. Ρ. 516). 
Οὐμουβ ἀοεῖνα ὑη8 ννοσγὰ ἔτοη μάγος 
αἸγθούϊυ. 

Β. Νόμος ὃ πάντων βασιλεύς) Τ|))8 
ΤΘΙΊυ ΚΑ Ὁ ]6 {πταριηθηῦ 15 ὑπ γϑϑίογθα 
ἀπά ᾿αξοτρυθίθα ΡγῪ Βόθοκὶ, Εταρ. ΡΙμᾷ. 

151 : ... κατὰ φύσιν... Νόμος ὁ πάντων 
βασιλεὺς Θνατῶν τε καὶ ἀθανάτων Αγει 
δικαιῶν τὸ βιαιότατον ὙὝπερτάτᾳ χερί’ 
τεκμαίρομαι "Ἔργοισιν Ἡρακλέος, ἐπεὶ 
Γηρυόνα βόας Κυκλωπίων ἐπὶ προθύρων 
Εὐρυσθέος ᾿Αναιτήτας τε καὶ ἀπριάτας 
ἤλασεν : ““ϑεσαμαάθηῃ τούυτη παὐισδῃ. ... 
Τιοχ οὐηῃῖαπι ἀοιηλλλαβ γπου Ἀ] στα οὖ ᾿τα- 
τ ον Ά] τα δΠδυῦ νιν τηαχϊτηϑι, }αϑύβυη 
Θβϑτὴ Οἰποῖθηβ, φρούδη Ἰβϑίσηα τὰ. [4 
ἈΒΒΘΙῸ ὁχ ΗργΟ]8Β. ἐΔΟΪ ΔΟΥΡῚ 5: ααὶρΡθ 
Οδύγοηδθ Ῥονο5 δὰ Ογοϊορία Εἰυυ υβϑυμοὶ 
γοβῦαϊα θα 6 ῬΥΘΟ6. 66 ργϑῦϊο δἀθρῦαϑ 
αρὶ0.᾽ ΟΥ̓ μο ννογᾶβ ποῦ Γου πα ἴῃ {1Ππ ἐοχὺ 
κατὰ φύσιν ἃΥ6 γεβίογοα ὈΥ σΟΠΙρα Ἴβοη οὗ 
Ῥ. 488 5 οὗ 15 ἀ18]. νυν ἢ 665: 690 Β, 
ψ 8 81088 1ῃ ἩΘΆΎΟΒ.. (Ν μος. πάντων 
ὁ βασιλεὺς κατὰ τὴν φύσιν), δα ΒΟ.ῚΘ 

ΟΥΠΟΙ Ῥαβϑαρθβ,; Γηρυόνα. .. καί απᾷᾶ 
ἤλασεν, ἴτοῃ) ἃ οι] οαῦ. οὐ Ατϊβυϊαθβ 
ῬΒοῦ. 11. δ2, ο ν 16 Βοροϊτἢ τὰ. 06 
δυβῦ ὅο 6811 αὐξθαύϊοη. ἀναιτήτας, “τπ- 
Ὀοροοα,᾽ ὑμποὰρ ἃ ἅπαξ λεγόμενον, 15. ἃ 
ῬΓΟΌΔΌΪΘ διηθηααύϊοῃ οὐ ὑῃ 6. Ὁπιπθαπῖηρ' 
ἀναιρεῖτον ΟΥ̓ΌΠ6 ὅ'΄ΘΠ0]. τοξδυγσϑα ο. Ἐὸοχν 
δικαιῶν ἴῃ 0868 ἐοχὺ οὗ Ρ]αἴο ἢ. ]. 6 Μ55. 
δῖνα βιαίων ἃμπὰ βιαιῶν, γθηο6 0.16 ναἱρ’. 
βιαίως. Βαυῦ δικαιῶν 15 Του Ὀοΐ ἴῃ ὑΠ6 
ὑοχὺ οὗἩ Αὐἱϑύϊαρβ, 1. 1., δῃὰ ἴθ 6 ὅοῃοὶ. 
ἴο Ριπα. Ν γη. ἰχ. 8ὅ ; αἴ80 ἴὰ ῬΙδῦ. Τωθρρ.. 
ἵν. 714 Ὁ. Οκ ὅπ ὑ Ὠο]ο, 0Π6 τοϑυοταθιουι 
ἸΩΔΥ ὍΘ σοῃδιἀογθα βαύβίδοίουυ, ἃ5. 1Ὁ 15 
σοὶ: ]Υ Ἰηοϑὺ 511]. Βαῦ ἴο Βοδοκ]ν 5 
Ἰηδοτρυθῦαϊου. οὗ ἄγει Αϑῦ ἀριηανβ, ἁπᾶ 
ννὉ}) ΔρΡρατομῦ ΥΘΆΒΟΙ, ἴον βίαν ΟΥ τὸ 
βιαιότατον ἄγειν ολ ἢ ὨΔΥΑΪΥ τηθϑὴ “ νἷτα ἢ 
ΟΥ̓ ““οὖηι ηιαρίηιαην ἃ} 617.9. ΠῚ5 ονῃ 
Ἰηὑο ΡΥ ὕαΌϊο) 156 Ὀοῦϊον : “Αδιρὶῦ (αὐ 
Ἡδυοιϊοθ ὈΟν68) δ. ταρὶῦ. 51. 488 8, 
ἄγειν βίᾳ τὸν κρείττω τὰ τῶν ἡττόνων.᾽᾽ 
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“" ’, 

νάτων' οὗτος δὲ δή, φησίν, ἄγει δικαιῶν τὸ βιαιό- 
, «ε 

τατον ὑπερτάτᾳ χερί τεκμαίρομαι ἔργοισιν Ἥρα- 
κλέος, ἐπεὶ ἀπριάτας---λέγει οὕτω πως" τὸ γὰρ ᾷσμα 

ἦ 

οὐκ ἐπίσταμαι. λέγει δ᾽ ὅτι οὔτε πριάμενος οὔτε δόντος γ ριάμ 
ἣν Ἂ 3 7ά τ 3 “ - ᾽ὔὕ 5, ΄σ΄ι 

τοῦ Τηρυόνου ἠλάσατο τὰς βοῦς, ὡς τούτου ὄντος τοῦ 
΄ ἉΑ͂ Ν ἴπι Ν " ον ’, 

δικαίου φύσει, καὶ βοῦς καὶ τἄλλα κτήματα εἶναι πάντα 
“ Ν ’, Ἂς “ ’ Ν 

τοῦ βελτίονός τε καὶ κρείττονος τὰ τῶν χειρόνων τε καὶ 

ἡττόνων. 
ΧΙ... Τὸ μὲν οὖν ἀληθὲς οὕτως ἔχει, γνώσει δέ, ἂν ἐπὶ 

τὰ μείζω ἔλθῃς ἐάσας ἤδη φιλοσοφίαν. φιλοσοφία γάρ 
ΕῚ : , » “ , 

τοί ἐστιν, ὦ Σώκρατες, χαρίεν, ἂν τις αὐτοῦ μετρίως 

Αὐ 6 βϑᾶτηθ ἔϊμηθ ὖ 15. ποῦ ᾿ΏΡΟΒΒΙΡΙῸ 
Ὁπαῦ Ὁπ6 ἀδροπαάθηῦ ποὰπ ἤο ἄγει 15 Ἰοδῦ 
νι π6 οοπύοχῦ. γον βίο ν 6 

ἀν ΟΡβ ταν Ὀ6 τομαονθα, “ ΟΔΥΤ 165. 411} νυ ἢ 
[ἃ Πρ Βαμα, 7αβυ γιίηρ' ὕμ6 οχύσοιηθ οἱ 
Σ ΨΙΟΙΘΠΟΘ 5 ἱ. 6. δα ηηρ τρῦ τηΐο χἱρῃῦ ; 
᾿δηα 0Π6 οαὐο ἐταρτηθηῦ τὰν Ὀ6 ὑδ5 
ῬΑΥΔΡὨΥΑΒΘΩ͂ : “ΠΟΥ ἰβ ἣ ἰανν Οὗ παύθγο, 
6 Ἰὰνν οὗ ὑπ βύγοῃροσ, ὕο νυ ὨΊΘ ἢ 811 ἴῃ 
θάνῃ 86 ϑαυθῃ τααϑῦ δα υαϊύ, πα νν 1 Ο ἢ 
Ονουυο5 αὖ ὕϊηθθ 811] ροβιδϊνα οηδοῖ- 
χη η 5, [501 γιηρ᾽ 4665 οἵἹἁ ν]Ο]Θ πο νυ] ἢ 
ὉΓῸ ΟΟΠΘθμ θα ὈΥ αταδυι οοᾶθθ, Τ]}18 
αν βαῃοὐϊ θα ΤηΔῺΥ ΟἿ ὅμ6 δχρὶοῖῦβ. οὗ 
Ἡγοῦϊοβ, οὐπουννῖ86 ᾿η 6 5106 : ἃ5. 1 
ῬαγθοαϊανΡ, ὑπαῦ τὰ ν ὨΪΟἢ μα βοϊχοα νυ ἢ- 
Οὐ ΤΩΟΉΘΥ͂ Ῥὰϊα οὐ ἰδαᾶνθ αϑὶτθᾶ, ὕΠ8 οοννβ 
οὗ φυγομθθ, Ἀπ ἄτσονθ ὕπο Τροαλ ὑἢ 6 
ἔἈΥ-πγοϑῦ ἄννὰν ἴο ὑμ ρᾷΐδοθ οὗ παυυ- 
βύϊιθαβ, αὖ Αὐροβϑ, ὙΠῸ βᾶγωθ ὑπουρῃῦ 15 
ΘΧΡΥΘΒΒΘΩ ἴῃ ΠΟΙΘΙΙΘΥ ἸΔηρδρΘ Ὀγ Κορ α5- 
νον, ἴῃ 186 ροθῖὶὴ οὐ Βο" ΒΟΥ Β 
ατανο :-- 

“ἘἘῸν ννὩν ἢ Ὀδοδαδα ὑπ σοοἕ οἹ]ά τ ]6, 
δαϊπορῦῃ ὑμθτα ; ὑΠ6 5: 016 Ὀ]8Ὲ, 

Τηαῦ ὕπο ν 5ῃουϊᾶα ἔα ννῆο πᾶν 16 
Ῥονγον, 

Απα ποὺ 5ῃου]ᾶ Κθθρ γο οδῃ.᾽ 

ΤῊΘ ῬΏγαθθ νόμος πάντων βασιλεύς, ἃ6- 
ὑκομοα ἔγοτα ὑπο οοηοχῦ, ὙΘΥῪ ΒοῸ Ρ6- 
ΟΔΤΩΘ ῬΓΟΥΘΙΌΙΆΙ ; πα ννὰ5 τπιϑϑα ὃν Ἡρῖο- 
ἀούμπϑ ἃπα τϑΩΥ αἴῦον Ὠϊτη, ὅο βισ  Ὑ ὑ86 
“ὌυγΆηην οὗ οαβύομῃ,᾽ ἃ 5686. ὨΘΑΥΪΥ ὑΠ6 
ΤΌΥΟΥΒ6 οὐ ὑῃπαῦ ἴὰ 1 Οἢ ῬΙΠΟᾺΣ 865 
10. δὅθθ Ἡδχοᾶ. 111. 88, καὶ ὀρθῶς μοι 
δοκέει Πίνδαρος ποιῆσαι, νόμον πάντων 
βασιλέα φήσας εἶναι. θη Βοθοκῃ 
ΒΡΟΔΚΒ5 οὗ ἃ ἰὰνν οὗ ἔχλξθ, ““ ξα 15 16χ,᾿᾽ ἢ6 
Ἰηὐγοποο5. ἂῃ ἰἄθα ΘΟΌΔΙΥ ἰὈγοῖρα. ἴο 

Ῥιμᾶεν 5» αὐ. ΤῈ Τιανν βρόίθη οὗ 15 
ὑμαῦ ψΒοὴ ὅμθ αὐ ἀπαουβίοοα Ὀγ ἡ 
χειρῶν νόμος (ΔΕΒΟ 65 ὁ. Τ πη. ὃ δ), ὑπὸ 
Οουτηδηβ ὈΥ “ Εδυδὺ-τ οὐ, πα νγγὸ ὈγῪ 
“ΟἹ Ὁ-Ἰανν,᾿ οὐ ὕπ6 “Ἰὰνν οἵ {16 βύγοηρον, 
5. 1 ᾶνθ ρα ῃγαβοᾶ 10. ΤῊ. 5656 
ΔΙΌΠΟ ἈΡΤΟΘΘΒ γι ὑπ οομὐοχὺ ἴῃ Ῥ]αΐο, 
νη ἴπ 0Π6 Τω6ρρ;, (690 6) οοπύγαβῦβ, να} 
ἃ τϑίθγθηοο ὕο 15 ραββερθ, τὴν τοῦ νόμου 
ἑκόντων ἀρχήν Μὶῦ βίαιον. Αϑὖῦ ὕεϊκοϑ 
τὸ βιαιότατον ΔΑνΘΥΙΡΙΆΙΥ, ὑγαπϑι Ὁ] ρ᾽ 
ἄγει δικαιῶν “ὙΧΑΡΪΌ ΘΧ 50 006. ἈΡΘΠΒ ;) 
Ὀαὺ 1 οδηχοῦ ἈρΡΎΘ6 ψῈ ἢ ἢ. ΤῊΘ 5080]. 
οὔ Αὐιβῦϊαθϑ μὰ5 Ὀγ νὰν οὗ ᾿ηὐουρυούδθι οι 
τὸ δίκαιον ἐν ἰσχυροτάτῃ χερὶ ἀνύει. 
Διά ἢθ γτρδᾶ ἄνει ἴῸ ἄγει ἴῃ ῬΙπαᾶδι 5 
ἑοχὺἢ 

ἐπίσταμαι] ΤπῖθΒ νοῦ 18 ΤγθαπΟΛΟΥ 
αϑθα ἴῃ ὑῃ6 56η86 οὗ Ἰζποννῖης ὈΥ τοΐθ, 8.5 
ἴῃ Ῥμιδθᾶο 61] 8, οὖς προχείρους εἶχον καὶ 
ἠπιστάμην μύθους τοὺς Αἰσώπου, πα 
ΟὔΠΟΥ Ῥδβϑαρ 5 αὐοίθα ὈγΥ Αβῦ. Τὺ ἰ5 4150 
πἀϑϑα ὑο ἀθμποῦθ Ῥϑύβομϑὶ δοαπαϊηΐαποο : 
ἃ 5 Ὀγ Ατβύορῃ. Εααϊῦ. 1278, νῦν δ᾽ ᾿Αρί- 
Ὕνωτον γὰρ οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἐπίσταται. 

Ο. φιλοσοφία γάρ τοι] 'ΤηΪ5. νῖονν οἵ 
080 86 ἃπα ἃῦαβθ οὗ ῬἈΠΟΒΟΡΩΥ νὰ 
ἀουὈ.]655 ΝΟΥ σΘΏΟΥΔΠΥ ἀἀορίθα ὈΥ τηθὶ 
οὗ ἀπα]ιῦν μα οαἀπορύϊοη, ἰὼ ΑὐΠΘὴ5. ἃ 5 
ΘἸΒθινῃθτο, πα ἴὖ 18 ἃ ρτοοῦ οἵ ΡὈ]αΐο᾿ 5 
αναυηαῦς. ΡΑΥ ΙΑ] 1γ, ἀἰΒΌ Πρ ΙΒ 1Ὼρ᾽ 
δὰ νοῦν ὈΪΥ ἤΌτη τοϑῦ νυ θυ 5. ΟΥ̓ 
αἸΔΙορ 65, ὑμαῦ ἢ 5μῃοι]α παν ραῦ ννογαᾶβ 
ἰῃπὔο Ὁμ6 τηουθῃ οὔ Ο}110165 νυν ϊο ἢ ὅο ὑπ6 
γηδ)]οΥγ οὗὁἨἠ 5. Ομ θη ρΟΓΆΓ165. νγοσ]Ἱα 
ΒΘ0ΠῚ ᾧῃ6 ρϑυ θούοηῃ οὐ ροοᾶ βθῆβο ἀπά 
φο δῖοι! υνιβάονη, ἰβοοχδῦθϑ, ἃ Τα ἢ ΤηΟΥῸ 
ἀθοογοῦβ ομαγυαοῦου. ὑμδὴ (Δ }]}101]65, παρα 
ἃ τη0616] οὗ Θοημν ΘΠ ΟΠ] ὈγΟρυ ΘΟυ, 5ΡΘαἸκ5 
ῬΙΘΟΙΒΟΙΥ ὅο ὕπο βᾶτηθ οἴἴδοῦ 1ὴ τοῦθ ὑπ 
ομο οἵ 18 οὐαδίουηϑ. ΕοΥ ᾿ηϑύμηοο, ἴῃ 6116 
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ν᾿ » 5.2) Ἃ: ’, Ν Ν Ψ ἊὉᾳ » 3 

ἅψηται ἐν τῇ ἡλικίᾳ: ἐὰν δὲ περαιτέρω τοῦ δέοντος ἐν- 

διατρίψῃ, διαφθορὰ τῶν ἀνθρώπων. ΣΝ Ν ᾿ ’ 

ἐὰν γὰρ καὶ πανυ 
ϑ εἶ ἘΣ Ν »95ε “ ε Ἂ “ 3 ’ ’ 

εὐφυὴς ἢ καὶ πόῤῥω τῆς ἡλικίας φιλοσοφῃ, ἀνάγκη παν- 

Ῥτων ἄπειρον γεγονέναι ἐστίν, ὧν χρὴ ἔμπειρον εἶναι τὸν 
΄, Ν᾿ 9 Ν Ν 3 Ὡν ἢ Ψ πὸ 

μέλλοντα καλὸν κἀγαθὸν καὶ εὐδόκιμον ἔσεσθαι ἄνδρα. 

καὶ γὰρ τῶν νόμων ἄπειροι γίγνονται τῶν κατὰ τὴν πόλιν, 
καὶ τῶν λόγων οἷς δεῖ χρώμενον ὁμιλεῖν ἐν τοῖς συμβο- 
λαίοις τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, καὶ τῶν 
ε ἰφ Ν 3 ῪᾺ »μ 

ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν τῶν 

ῬΔΩΑ ΟΠ θπμδϊοαβ (Ρ. 298 Β) Ὧ8 ΟὌΒθυν 88, 
τῆς μὲν οὖν παιδείας τῆς ὑπὸ τῶν προ- 
γόνων καταλειφθείσης τοσούτον δέω κατα- 
φρονεῖν, ὥστε καὶ τὴν ἐφ᾽ ἡμῶν καταστα- 
θεῖσαν ἐπαινῶ, λέγω δὲ τήν τε γεωμετρίαν 
καὶ τὴν ἀστρολογίαν καὶ τοὺς διαλόγους 
τοὺς ἐριστικοὺς καλουμένους, οἷς οἱ μὲν 
νεώτεροι μᾶλλον χαίρουσι τοῦ δέοντος, 
τῶν δὲ πρεσβυτέρων οὐδεὶς ἔστιν ὅστις 
ἂν ἀνεκτοὺς αὐτοὺς εἶναι φήσειεν. ἀλλ᾽ 
ὁμῶς ἐγὼ τοῖς ὡρμημένοις ἐπὶ ταῦτα 
παρακελεύομαι πονεῖν καὶ προσέχειν τὸν 
νοῦν ἅπασι τούτοις, λέγων ὧς εἰ καὶ μηδὲν 
ἄλλο δύναται τὰ μαθήματα ταῦτα ποιεῖν 
ἀγαθόν, ἀλλ᾽ οὖν ἀποτρέπει γε τοὺς νεω- 
τέρους πολλῶν ἄλλων ἁμαρτημάτων. τοῖς 
μὲν οὖν τηλικούτοις οὐδέποτ᾽ ἂν εὑρε- 
θῆναι νομίζω διατριβὰς ὠφελιμωτέρας 
τούτων οὐδὲ μᾶλλον πρεπούσας. τοῖς δὲ 
πρεσβυτέροις καὶ τοῖς εἰς ἄνδρας δεδοκι- 
μασμένοις οὐκέτι φημὶ τὰς μελέτας ταύτας 
ἁρμόττειν. ὁρῶ γὰρ ἐνίους τῶν ἐπὶ τοῖς 
μαθήμασι τούτοις οὕτως ἀπηκριβωμένων 
ὥστε καὶ τοὺς ἄλλους διδάσκειν, οὔτ᾽ 
εὐκαίρως ταῖς ἐπιστήμαις αἷς ἔχουσι χρω- 
μένους, ἔν τε ταῖς πραγματείαις ταῖς περὶ 
τὸν βίον ἀφρονεστέρους ὄντας τῶν μαθη- 
τῶν, ὀκνὼ γὰρ εἰπεῖν τῶν οἰκετῶν. ΤῈΘ 
ΔΡΡοβιδθπθθβ οὐ 018 απούδξϊοι πλυδῦ 6Χχ- 
οα88 105 Ἰδηρῦῃ. Μογο ἴο ὑῃ6 βδῖηθ εἴδοῦ 
ΜΠ 6 ἴουαπᾶ ἵπ Απὐια. ὃ 280 Ώ]. 
(Β6 κου), ἴὰ ὅμ6 Ἠδρίθλθβ Εποου. ἰηϊῦ. 
ΔΠΩ͂ ΟὔΠΟΓ ΒΡΟΘΟΠ65 : 801η6 ΟΥ̓Ἠ νυν] ἢ ἐοη- 
ὑαὶῃ οὈνἱουιβ ΡΟΪΘτΏ 681 ᾿ηβ᾽ πὰ [108 δἰτηρα 
αὖ ῬΙαῖο πὰ ἷβ. βοῆοοὶ. Τπ6ὸ Χρῃο- 
Ῥῃοηῦο ϑοογαῦθβ νν}}} 6 ἔουπμα «ἶβοὸ ἴο 
ἄστοο τνῖ ἢ} ΟΔ]]10165 ἴῃ ἢ15. ΒΘ η Ὁ ἸΘ η ἐ8. ΟἹ 
618 βιθ]θοῦ, Ὀούδου αὖ Ἰθαϑδῦ ὕμαῃ νυν 10} 
115 Ῥ]αύομϊο 5616, Οοπῖρ. Μοιη. ἱν. 7. 2 
[0].--ϑοοῦ., 85. ἃ ῬΠΙΠΟΒΟΡΉΘΙ, ΔΓΡῸΘΒ 
ΟἌ]1Π1Ο165, ταῖρ ῦ πα αγα!]ν ἀουὺ ὑπΠ6 ὑσαῦῃ 
ΟΥ̓ ὑμοβο ἀοούγιηθϑ : θαῦ 1οὺ Βῖτα ἐκ ρᾶγῦ 
ἴῃ 6 βουϊουβ δήϊαισβ οὐ 116, δα ἢΪ5 
ἀουθῦβ υν}}} ἀἰβαρρθασ. “ ΕῸΥ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΩΥ 
ῖ8 ἀουθύ]ο55 ἃ ῥγοῦῦ ὑβμίηρ' -τῷ Πΐσθ 

ἀνθρωπείων, καὶ συλλήβδην 

Δυητιβοηθηῦ--- βὐπαϊρα ἴῃ γουΐῃ, δηᾶ 
ὙνΊΌ 1 π ΓΘΑΒΟΠΔΌ]6 ὈοσηαΒ: Ὀὰῦ 1Ὁ 15. 4}0- 
Βο] αὔθ ταΐη ἴο ὕΠ056 τ 0 ΤΟΙ 1 αὖ {6} 
βὑτι αἴθ ὕοο Ἰοῃρ' : ἴῃ ἔαοῦ, Ἰοῦ ᾧ χηδῃ θ6 

ΟΥ̓́Θ 50 ΠΡΉΪΥ ρἸ6α, 16 μ6 ῬἘΙΠ]ΟΒΟΡΪΖ6 
ὕο 8ἃη δαναπηοθα φουϊοᾶ οὗ 116, 1Ὁ 15 ἴτη- 
ῬΟΒΒ10]6 ἢ6 ὁπ Ὀ6 νογβοα ἴῃ ὑ]οβ6 ἃοοοτ- 
Ῥ ΒΒ θη ΨὨ1ΟὮ ΘΥΟΡΥ ΘΟ. ]ΘΥΊΔΠ, ΘΥ̓ΘΡΥ͂ 
τήδη οὗ οοηῃδίἀθγαΐϊου, Ἐμοῦ] Ῥοββϑββ.ἢ 
ἐν ἡλικίᾳ γηθΆ 18, 50] ΟὟῪ Βρθακιηρ,, “ αὖ 
ὑΠπ|Ὸ ῬΓΌΡΟΙ ἀρθ,᾿ Δοοογα ηρ' ὅο ὉΠ6 οΥρΊ Δ] 
56η86 οὗ {Π6 του ἡλίκος. [Ὁ γᾶν ὑποτο- 
ἔοντο ἀθποῦθ γουθ, οὐ Ἰπδ ]}οΟα,, οἵ' ταῦ 6 
118, δοοονάϊηρ ὕὅο οἰτοιηϊβύμημοοϑ. [Ιἢ 
Ομάσια. 164. 8, ἐν τῇ ἡλικίᾳ 15. Δρρ!οᾶ ἴο 
ῬΟΥβ ννῆο ἅτ οἱ ὁπουρ πα ποῦ ἴοο οἱ 
ἴο ἢᾶνθ Ἰονθυῦβ, ἈΠ 50. 68 8 “1 ΘΑΙΥ 
γουθ,᾿ ἃ5 1 ἄοθβ βοσθ. Βαυῦ πόῤῥω τῆς 
ἡλικίας ἀοθ5 ποῦ ΠΘΟΘΒΒΕΧΙΥ͂ ΤηΘ ΔῈ ““ αἰ τα 
ἡανοηνιύοτη,᾽ 85. 5'04110. ὑτδηβὶαῦθϑ : θὰ 
γαῦΠοΥ “ᾺΓ ᾿ηὔο 11 0,᾿ ἃ5. 1 50}0]} ῬΏΓΑΒΘΒ 
88 πόῤῥω σοφίας ἐλαύνειν (Ἰη. 486 Α), 
πόῤῥω ἤδη ἐστὶ τοῦ βίου (ΑΡ0]. 88 ο), 
ὙνὨΙΟῊ 15 ἴῃ ἔδοῦ 0116 γηονθ Ἰαϊοτηδῦϊο τι86 
οὗ πόῤῥω ννἱῦ ὑΠ6 σϑῃλῦῖνθ. Οοτηρ. Χο. 
ΑΡοΪ. ὅοο. 80, προβήσεσθαι πόῤῥω μοχ- 
θηρίας: Ατἱϑῦ. εοβρ. 192, πονηρὸς εἶ 
πόῤῥω τέχνη». 

Ῥ. καὶ γὰρ τῶν νόμων] Τὴδ6 ἸρΏΟΥΆΠΟΟ 
οὗ ρβαδῃΐβ ἔ]κθ ὑΠ656 οχύθῃαβ ποῦ ΤΏΘΓΟΙΥ 
ἴο ὑπ Ἰαννβ οὗ ὑποὶν οουπῦνυ, ἀμ ἴο 
ποθ. ῬΥΪΠΟΙ 168. τυ] ἢ οηΐθι ἰηΐο 8]] 
οονθηδηΐβ Ὀρύννθοι χὰ ἃ Πα ΤῆΔΠ, οὐ Ὀ6- 
ὕννθθῃη. ομ8 σου ἈΠ ποῦ ου ; ὑμου 
ΔΥΘ ΘαΌΆΠΪΥ Ἰρμογαμῦ οὗἨ ᾿πΠγΔ ἢ Ὀ]ΘΆΒΌΤΘΒ 
Δα ῬΑΞΒΙΟΠΒ; ἴῃ 5Πογύ, οἵ Ὠυπιηδη οἢδ- 
τοίου ἴῃ ᾧπθ ἀσσγορεαῖθ. τῶν λόγων, 
“ὍΠ6 ἀὐρυαποηΐβ Δηαἃ ΘΟΠΒΙΔΟΥΑ ΟΠ 5.᾽ 
ὁμιλεῖν ῖΒ ἴο Ὀ6 οοπδίχιιοίθα τυ τοῖς 
ἀνθρώποις, ἃ8 ἰῇ 6 Πεαᾶ εϊα, οἷς δεῖ 
χρῆσθαι ἐν τῷ ὁμιλεῖν τοῖς ἄνθρ. συμ- 
βόλαια 18 ΘΧρ]αϊηθα ὈΥ ὑμ6 ὅ.}0]., αἕ 
ἀσφάλειαι καὶ συγγραφαὶ καὶ συνθῆκαι 
πόλεων, καθ᾽ ἃς τὸ δίκαιον ἀλλήλαις 
ἔνεμον. 
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ἴω ΄- Ἄ 

τῶν ἠθῶν παντάπασιν ἄπειροι γίγνονται. 

ΠΛΆΤΩΝΟΣ [484,8 

Ε Ν " 
ἐπειδὰν ουν ᾿ὶ 

ἴω ’ὔ 

ἔλθωσιν εἴς τινα ἰδίαν ἢ πολιτικὴν πρᾶξιν, καταγέλαστοι 
γίγνονται, ὥσπερ γε, οἶμαι, οἵ πολιτικοΐ, ἐπειδὰν αὖ εἷς 

ἣν [ ’ὔ ς » Ν Ν. Ἂ " 

τὰς ὑμετέρας διατριβὰς ἔλθωσι καὶ τοὺς λόγους, κατα- 

γέλαστοί εἰσι. συμβαίνει γὰρ τὸ τοῦ Ἐὐριπίδου' λαμ- 
3 Ἃ ν , 

πρός τ᾿ ἐστὶν ἕκαστος ἐν τούτῳ, 

Ἐ. ὥσπερ γε, οἶμαι] “85 1 ΒΌΡΡΟΒΘ Τηθῃ. 
οὗ 86 νου] ἃγ8 ἤθη ὉΠΟΥ͂ τὸ δαιηϊ θα 
ἴο γοῦν γΘαΠΐοη5 Δηα ὑΠ6 αΙΒΟ ΒΒ 8 ὑπαῦ 
φα]τΘ Ρ]δςθ ὑμοσθ.᾿ διατριβή 15 Θἰ Ποὺ ὑ8Π6 
ῬΙαοθ ἰῇ ὙΥ 10, ΟΥ ὅπ6 χηδύοῦ. αὐοαῦ 
ὙΥ ΒΙ ἢ διατρίβει τις. ΟΥ̓ ὉΠ6 ΤοΟΙΊΛΘΥ νγ6 
Πᾶν Δ Θχδιηρ]α ἴῃ Πάτα. 158. Α, "7α 
ἐπὶ τὰς ξυνήθεις διατριβάς. “1 Μὰ5 γτο- 
Θραϊηρ, ὅθ ΤΥ δοουβίοτιηοα πασῃηΐβ :’ οἵ 
{π6 Ἰαῦῦου ραδϑῖηυ. διατριβαὶ καὶ λόγοι 
ΑΥ6 Τοαηα ὑοροῦμου ΑΡοΙ]. 87 οσ. διατριβή 
15. υϑρᾶ ἴῸγ “Ἰὰατι5, ἃ δολοοῖί, οἵ τούουϊα 
ΟΥ̓ ῬΒΙΠΟΒΟΡΏΥ, ὈΥ Ιβοοῦ. Ῥαπαῦδ. 287 ΔΑ, 
τοὺς ἐσχηκότας τῆς ἐμῆ5 διατριβῆς. 80 
ὈΥ Ἰαὔου ψυυιῦοῦβ ἴἢ ΒΌΘ ῬὮΤΑΒΟΒ ἃ5 ἢ 
Πλάτωνος, ἢ Ζήνωνος διατριβή. Α. 6Ἕ]]. 
χνἱ 1. 18, ““Βορίθηια ἃ ααοάδτῃ α᾽]Θούϊοο 
ὃΧχ ὈΙ]αυοηὶβ ἀιαύσιθα. Ῥγοροβιῦαγη." [Ριᾶ. 
χνὶϊ. 20 ἃ]. 

τὸ τοῦ Ἑὐριπίδου)] Τιθ856. ἰἴη65, ἃμᾶ 
Ὁ οβΘ νν ἈΙΟὮ ΤΓΟἸ]ονν ργθδθηῦυ, ἃγθ αυούρα 
ἔγοῃ ὅπ Δηθορα οἵ Εἰατὶρι 65, ἃ ἀγϑυηδ, 
ΒΙΟὮ, 1 να τὰν Ἰαᾶρα ἔσο ὑπ 6 ΠΤ ὈΘ 
οὗ ἔγαστηθη δ ΡΥ βουνϑα Ὀγ ΟἸθιηθῆβ, δύο- 
Ὀδοαβ, ἀμ οὔμουβ, γννᾶ8 4. νοαγιῦα ἴῃ 06 
Β0Π0015. ΖούμπαβΒ αὐ Αὐρῃϊοη. 6 γ6 
ὑννίηβ, Ῥο ἤο Ζθὰβ ὈΥ ὑπ6 Ὀθαα Ὁ] 
Απύϊορα, πα νυν ολ. 5ὴ6 ννᾶβ. δοηϑυγαϊηθαᾶ 
ἴο Ιρᾶνθ οὐ Μουαμῦ ΟἸ βου οη, ἀμᾶον Ὁ. 6 
στ ΟΥ ἃ ΑἸ Ὁ] βῃθρῃμοσα. [Ι͂}κ {115 
Βϑοϊαϑίου. Διρϊοα, ἤο ψοΣ ΗδΡΙΏΘΒ5 
δα σίνθα ὕπ0 ἴγγθ, ἀθνούβα Ὠϊη561} ὑὸ 
τα ϑ15 πη οὔμϑυ 11 ΌΘΓΆ] Ῥαγϑαϊῦβ, ν᾽ Ὦ}]16 
ὉΠ ταᾶον Ζού)α5 16α 06 116. ΟΥἹ ἃ 586Ρ- 
μογὰ δια μαπύβϑιμδη. [Ι͂ῃ ὑπ δπιτηδῦοα 
αἰαϊοσαθ, Οὗ ννῃίο. ὕμθβθ ᾿ἴπ68 ΤΌυῖη ἃ 
Ῥανῦ, Ἀηα οὗὁὨἨ 1 0ἢ δοϊὴθ ΘΓ ΟΥ̓ ΠΙΠΘΌΥ 
Βαγνῖνο, ΘΘἢ. Ὀγού που οχύο!β μἰβ ον ῬῈΥ- 
Βα105; Ζοῦμαβ. ὑνλυῦ]ηρ 15. Ὀσοῦμου 1} 
οἰ δε δου, ὉΠ 5: 655- 1 Κ6 ὨδὈϊύΒ, ἄσ., 
816 ΑὐλρΡ οη αἰ]αῦθ5. οὴ ὕΠ6 ΒΡ υἸΟΥ ΌΥ 
ΟΥ̓ τα 6] ρθηοα ὕο Ὀναῦθ [Όγοο, ἃημἃ 5.118} 
τορὶοϑ. 6 ὕῆγθο νυ 8685 ἴῃ ὅθ ὑθχῦ ἃτϑ 
514 ὈΥ 8 ϑομοϊϊαδῦ ὕο μάν Του ηρᾶ 
Ῥατῦ οὗ {Π6 ῥῆσις οἵ Ζοῦμπιδ: Ὀὰὺ ΠῸΠΙ 
μον ὕθποαῦ ὕπου 8601 τ 0} 0 ΔΡΌΤΟΡυϊ δ 
ὕο ὕ)6 ΟὨδυδοῦον οὗ ὕπ σθηῦ]ου ἃ α Ἰ018 
ΤΘΑΒΟΠ  Ὁ]6. ΑἸΩΡΒΐοη, ἀμ ἰο ἢΐπ 80- 
οογαϊηρῖν Ηᾶγῦπηρ οῖνοα ὕμοιη (ΕΒ αγ]- 
Ῥ᾽θβ ᾿ϑοβυιθαῦα» 11. Ρ. 420). Ηονονοι 

ὑμ1ϊ5. 6, Ηαγύαμρ' 18. ῬΓΟΌΔΌΙΥ σὶρ] ἴῃ 
ΤορΆγαϊηρ' 86 του δ λαμπρός δα ἕκαστος 
5. Βο]οπρίηρ, ὕο ὕμα ὑδχῦ οὔ Εαυὶριαθ8 : 
λαμπρός θ᾽ (δ᾽ Ηαγί.) ἕκαστος κἀπὶ τοῦτ᾽ 
ἐπείγεται. 'ΤῺΘ βθοοῃᾶ νϑῦβθ 15. αποίθαᾶ 
ὑννιθθ ὈΥ Αὐϊϑυουϊ, ομοθ ὙΠ} ἃ 5]10]υῦ 
γαγυϊαύϊοη, απϊχηρουαιῦ ἃ5. τοραγθ ὕὑἢ6 
Βθη886. (Εἰ μοῦ. 1. 11. 28); 6 ὑπϊνᾷ Ὀγ 
ῬΙαΐανοῃ (ον, ρΡ᾽. 514 ἃ, δῃᾷα 680 8), 
Ψ ῃοθ6 ΜΌΝ. πὰ ὑπο Ἰαῤίθι ρᾷββαρθ ρῖνϑ 
τυγχάνῃ, ἴὰᾷ ὉΠ6 ἔστην τυγχάνει. ΤῊΘ 
τϑδαϊὰρ τυγχάνῃ 15 8150 ὑμεῦ οἵ [6 ΜΙ 55. 
οὗ ΡΙαο οτα απᾶ ΑἾΪο. 11. 146 ἃ, ψῇμοῦα 
ΟἾΪΥ οἷ οοἄθχ οἶνοβ τυγχάνει. ΤῊΪϊ5 
Ἰαῦνου 15. βονσονϑι γχοσθ Ἰθριθηδῦθ νυ ἢ 
ἵνα ἴὰχὰ ὕπθ βθῆβθ οἵ ὅπου οὐ ἐν ᾧ, δὰ 
Βαδύῃ., ΒΕΙκκ., πᾶ ὑμ6 Ζᾶν. Εαά. δἀορῦ 
0. δύΆ110. ἀοίδμαβ. 00 ναὰ]ρ. τυγχάνῃ 
οἡ ἔπε ργυουμα ὑμαῦ πρίν, ὅπου, ὅθεν, ἀπα 
Β᾽Ἶ1ν Δαν Ὸβ. Οἵ ὕϊχηθ οὐ ὉΪδ6ο, ΓΘ ὈΥ͂ 
ὑπο ὑγαρὶο ροϑὺβ ἔρθασθηῦ]Υ οοηδύτγτιούθα 
νυ ἢ ὅ.6 σΘΟὨ] αποῦϊν Ἀ]ΟΠΘ, ἴῃ ΘΆ565 γΥ ΠΘ 10 
ἃ ΡῬΙΌΒ6 δαύῃοῦ ννουϊὰ μᾶνο δααρᾷ ἄν. 
Ηδ ἄρρθδὶβ ὕο ὕτνο νν9]}- ον πούθϑ οὗ 
Ῥούβοῦ, οὰ Νίρα. 222. δῃα Οτγεοβῦ. 141, 
ὙΏΘΙΘ Πούνονοῦ ὑθμοσα 15 ΠῸ τηθηύϊοη οὗ 
ἵνα. ϑομλθ οο]οῦν 15 Ἰθηῦ ὕο ΔῚΒ Ορ᾽ πο 
ὈΥ ὑμ8 βυοσορθαϊμπρ' ὅπου δ᾽ ἄν, αηα Αϑῦ 
ΒΟΟΘΟΓΟΙΠΡΙΥ Ἀρρχόνθβ, ὑποῦρη ἢ6 δὰ 

᾿ ρΊνθη τυγχάνει ἴῃ ὨἰΒ ὑαχῦ. 1 μᾶνα πϑνϑῦ 
ΒΘΘῺ δη ᾿ηϑύδηοθ Οὗ ἵνα ἴῃ 105 1008] 56η86 
ψιῦ ἢ ὕἢ6 Θομ]., πα ὕΠ6 ἀπιθϊσ αἰῦγ ν ἈΙΟΓ 
υὐου ἃ ἀὐῖθο Ττοὴ ΒΌῸ ἢ ἀ86, θούννθοη ὑῃ6 
μα] δηᾶ ὑορῖοαὶ ἀ56 οὗ [Π6 ρδυ 1016, ΤΩΔΥ͂ 
αν οασβοα 10 ἴο Ὀ6 Θχοιηρύθα ἔγουα 8:6 
Ἰἰόθῃοθ ὕβδικθῃ ἴῃ ὑπ οα86 οὗ ὅπον, ἄσ. 
ῬγΟΡΔΆΡΙν, [Ὁ ἃ 51.118} ΥΘΆΒΟΏ, ἵν᾽ ἄν 15 
ἌΘΥΘΥ βοᾷ ἴῃ ἃ δὶ 56η86, ἃ5 ὡς ἄν «πᾶ 
ὅπως ἄν θα Υ ἃγθ. 1 ἢᾶνθ ὕπθγθ- 
ογθ ποῦ μοβιϊαΐθα ἴἤο γϑύαϊη ΒΘ Κου 
τυγχάνει, ἀπιᾷ 6 1655 50 ε5 ὑπ ΘΟ βΊο ἢ 
οὗ εἰ δηᾶ ἡ οὐ ηι 15 Οὗ ρουρϑῦμα) ὁσοῦγυθη 66 
ἴῃ ΟΥ̓Δ ΜΘ. ἴὰ ὕδο ἀοροηοναῦθ 
ῬΙΟ απ οἰδύοη οἵ Ἰαῦου ὑϊηθ85, ἡ, εἰ, οἱ, ι, 
ν Βαᾶ 811] Ῥυθοῖβοῖν ὑη6 βατηθ βομηᾷ, 85 
Ποὺ πᾶνο ἴῃ τηοᾶθει 6606 αὖ {16 ρτ6- 
βϑηῦ ἄδυ, ὑπ βου πα ὩδιΏΘΙΥ ΟἿ ΟἿΥἿ ]ἸΟΠρ' 
6 ΟΥ̓ ΟΥ 6 Τύα!δη ὁ. 15 ΘΟ βῖο 15 
Ὑ}611 Κπονγηῃ ὕο βοῇ ίαβ ὈΥ ὁ} 6 θυ) 
εἰὐδοῖϑτη,, ΔΠ4] πὰ ΠΑΟΌΡΆΠΥ Ὀθθα {16 ὁ 
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ςέϑα, ὦ Βα νι » 
Καῖῖι ΤΟΌΤ γεὴρν ὀ δὴν 

πῶ τὸ πλεῖστον ἡ Ὥμερας τούτῳ βερῦν, 
ἵν᾽ αὐτὸς αὑτοῦ τυγχάνει ἘΡΥΕΣΣ ΝΣ ὦν, 

485] ὅπου δ᾽ ἂν φαῦλος ἢ), ἐντεῦθεν φεύγει καὶ λοιδορεῖ τοῦτο, 
τὸ δ᾽ ἕτερον ἐπαινεῖ, εὐνοίᾳ τῇ ἑαυτοῦ, ἡγούμενος οὕτως 

αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπαινεῖν. ἀλλ᾽, 

ἀμφοτέρων μετασχεῖν. φιλοσοφίας μέν, ὅσον παιδείας 
χάριν, καλὸν μετέχειν, καὶ οὐκ αἰσχρὸν μειρακίῳ ὄντι 
φιλοσοφεῖν: ἐπειδὰν δὲ ἤδη πρεσβύτερος ὧν ἄνθρωπος 
ἔτι φιλοσοφῇ, καταγέλαστον, ὦ Σώκρατες, τὸ χρῆμα γίγνε- 

Β ται, καὶ ἔγωγε ὁμοιότατον πάσχω πρὸς τοὺς φιλοσοφοῦν- 
τας ὥσπερ πρὸς τοὺς ψελλιζομένους καὶ παίζοντας. ὅταν 
μὲν γὰρ παιδίον ἴδω ᾧ ἔτι προσήκει διαλέγεσθαι οὕτω 
ψελλιζόμενον καὶ παῖζον, χαίρω τε καὶ χαρίεν μοι φαΐνε- 
ται καὶ ἐλευθέριον καὶ πρέπον τῇ τοῦ παιδίου Ἴλεεια; 
ὅταν δὲ σαφῶς διαλεγομένου. παιδαρίου ἀκούσω, πικρόν 
τί μοι δοκεῖ χρῆμα εἶναι καὶ ἀνιᾷ μου τὰ ὦτα καί μοι 
δοκεῖ δουλοπρεπές τι εἶναι: ὅταν δὲ ἀνδρὸς ἀκούσῃ τις 

α ψελλιζομένου ἢ παίζοντα ὁρᾷ, καταγέλαστον φαίνεται καὶ 

ἄνανδρον καὶ πληγῶν ἀξιον. 

οἶμαι, τὸ ὀρθότατόν ἐστιν 

ταὐτὸν οὖν ἔγωγε τοῦτο 
’ Ἀ Ν Ἁ » Ν ’ Ἁ Ν 

πάσχω καὶ πρὸς τοὺς φιλοσοφοῦντας. παρὰ νέῳ μὲν γὰρ 

οϑαβθ Οὗ τη 0} νἹοῖουΒ οΟΥΠΟΡΥΔΡὮΥ ἴῃ [6 
Μ55. Τῇ ρϑῆθγαὶ βθῆ86 οὗ ὕμ6 Ῥᾷββαρϑ 
15. 0}15.: “ΘΥΘΟΤΎῪ τη8 Ὑ011] πχοϑῦ αἰ βυϊηρ 5} 
Ὠϊτη56 1 ἴὼ ὕποβθ ραγβαϊῦβ [Ὁ ΒΟ 6 
ἢδ8 ἃ παύῦασγα, ὑστ : ὕο ὕμθβθ μ6 ν}}}] ἃΡ- 
ῬΙΥ ΒΙγηΒΘ Κ᾽ ννῦ ὑπ6 ογραΐοθὺ Ζ68]. ἀπά 
ἈΒΒΙ Δ αἰύγ.᾽ 

λαμπρός “ ογαϊηθπῦ,᾽ “ ΒΕ] ηρ',᾿ ἃ8 Εν. 
ϑαρρ. 902, οὐκ ἐν Αὔγοις ἦν λαμπρός, 
ἀλλ᾽ ἐν ἀσπίδι Δεινὸς σοφιστής. 

ἵν᾽ ---βέλτιστος ὥν) “ἴῃ ΟΝ 6 15 αὖ 
ἢ15 Ὀοβϑὺ, οὐ, “ἴῇ ψὨΙΟῆ ἰθ ουύθ 1168.᾽ 
ΓῺ Ιἀϊογη 18 5 ΠΟΙ Θ ΠΟΥ ΘΟΙΏΠΊΟΗ, ἀπα 18 
Ἐ]Παδύγα θα ἴῃ 811 ὉΠ 6 οὙΔΙΠΤΊΔΥΒ. 

48. φιλοσοφίας μέν) “ἸΤῦ 15 σοοῦ, 1 
Κηονν, ἤο ᾶνθ 1πϑῦ βο ἢ}. ἃ ὑϊηούασο οἵ 
ῬὨΙ]ΟΒΟΡΗΥ͂ ἃ5 ἸΠΔΥ͂ 56 ὕμθ ϑηᾶβ οὗ ἃ 
ἘΠ ΘᾺ] ὑχαϊηϊηρσ, μα τ 18. ὑμουοίουο μῸ 
αἰβογοαϊῦ ἴο ἃ πιοῦθ Ἰαα ἤο ῬἘ]]ΟΒΟΡΠ11ΖΘ.᾽ 
ΤῊ. σοτηραγαύῦνο ᾿ΙΡΘΥΙΟΥ 15. ΤΟ 6 ἴῃ 
ΠΔΥΥΔΟῺΥ ἢ ὕη 8. πούϊοηϑ Ῥγθναθαῦ ἴῃ 
ὑπ6 ἔοαν δ ὑπδη ἴὰ ὑπ ΠΕ σοηὔαγΥ, Β.0. 
ΑὙἸβύορ Δ 65 δὖ ἰϑαβϑῦ σηδῖζοβ ΠΟ 5ΌΟἢ 60Ὲ- 
ΟΘΒΒΙΟ8. βοοχαΐθϑθ, οὐ ὕμ οὔδον ιδηᾷ, 

ὙΟΉς 

ὑπουρη μ6 πα ἢ ποαὰ ἴον δοβύγαβθ Ῥῃ110- 
ΒΟΡὮΥ, δηᾷ ᾿ηἀθοα ὑπουοιρν παρα 1, 
ΒΟΚΠΟν ]Θαρ 5 νΘΥῪ ΤΎΘΘΙΥ 5. ΘΟ  ὈΙΟΙ Ὁ] 
τι58885. ΑἸῦθι. ἱῃ συρ ἃ58. ὑμαῦ τηδῦῃθ- 
τηδῦϊοβ ἃηΠἃ βΌ0}-}1}κ6 βοίθηοθθ Ἀγ Οὗ Ὧο 
γα] Ὸ6 τνβαΐθνου ὅο 086 γν ῆο Ρ᾽Ό 655 θη), 

οχοθρῦ ἃ5 ἃ ΠΊΘ8Π8Β Οἵ σοὐθηρ' ὑπο ὶν Ὀγϑϑᾷ, 
ἢ6 δανλϊίθ ὑμαῦ ὑπθν ἃγθ ΘΧΟΘΘαΪ ΡΥ 
γν ] Δ Ὁ]6 ἴο ὑπ6 Ρα}}}18 οὗἩ βο ἢ ῬΘΊΒΟΙΙΒ: 
τοὺς δὲ μανθάνοντας ὀνίνησι" περὶ γὰρ 
τὴν περιττολογίαν καὶ τὴν ἀκρίβειαν τῆς 
ἀστρολογίας καὶ γεωμετρίας διατρίβοντες, 
καὶ δυσκαταμαθήτοις πράγμασιν ἀναγκαζό- 
μενοι προσέχειν τὸν νοῦν, ἔτι δὲ συνεθι- 
ζόμενοι λέγειν καὶ πονεῖν ἐπὶ τοῖς λεγο- 
μένοις καὶ δεικνυμένοις, καὶ μὴ πεπλανὴη- 
μένην ἔχειν τὴν διάνοιαν, ἐν τούτοις 
γυμνασθέντες καὶ παροξυνθέντες ῥᾷον καὶ 
θᾶττον τὰ σπουδαιότερα καὶ πλέονος ἄξια 
τῶν πραγμάτων ἀποδέχεσθαι καὶ μαν- 
θάνειν δύνανται (ΑἸ{1α. 8, 8 288, Β1.). 
Ὗν 8 566ῃ} ὕο ἤΘΔΤ 80}}6 χῃηοθι ἈΡΟΪορ ἰϑὺ 
ἴου ““ Τηϊνουβιῦυ βυπαϊθβ.ἢ 

α 

»- 
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Ω ΕΝ ᾿ ’, 3» Ν , ὃ μειρακίῳ ὁρῶν φιλοσοφίαν ἄγαμαι, καὶ πρέπειν μοι ὃο- 
“" »ὔ Ἁ ἮΝ» 

κεῖ, καὶ ἡγοῦμαι ἐλεύθερόν τινα εἶναι τοῦτον τὸν ἄνθρω- 

πον, τὸν δὲ μὴ φιλοσοφοῦντα ἀνελεύθερον καὶ οὐδέποτε 
οὐδενὸς ἀξιώσοντα ἑαυτὸν οὔτε καλοῦ οὔτε γενναίου πράγ- 

ματος: ὅταν δὲ δὴ πρεσβύτερον ἴδω ἔτι φιλοσοφοῦντα ἢ 
Ἂ Ν 3 ᾽ὔ “ ,Νῳ, ΨΨὮ “- 

καὶ μὴ ἀπαλλαττόμενον, πληγῶν μοι δοκεῖ ἤδη δεῖσθαι, 
Υ, “" ε 9 νν ἃ ᾿ “ Ν » ε ’ 

ὦ Σώκρατες, οὗτος ὁ ἀνὴρ. ὃ γὰρ νυν δὴ ἔλεγον, υὑπάρ- 
΄ “Ὰ 3 ,} “Ὁ ἤ 9 Ν ὯΝ 5 ’ὔ ὃ χει τούτῳ τῷ ἀνθρώπῳ, κἂν πάνυ εὐφνὴς ἢ, ἀνανὸρῳ 

γενέσθαι φεύγοντι τὰ μέσα τῆς πόλεως καὶ τὰς ἀγοράς, 
ἐν αἷς ἔφη ὁ ποιητὴς τοὺς ἄνδρας ἀριπρεπεῖς γίγνεσθαι, 

’, Ν δ Ἁ ’, ων Ν ὧξ 

καταδεδυκότι δὲ τὸν λοιπὸν βίον βιῶναι μετὰ μειρακίων 
ΓΝ. ΄, [φὶ ἋἍ Ἂ θ (ζ γ 4θ δὲ Ν . ἐν γωνίᾳ τριῶν ἢ τεττάρων ψιθυρίζοντα, ἐλεύθερον δὲ καὶ 
μέγα καὶ ἱκανὸν μηδέποτε φθέγξασθαι. Β 

ΧΙ]. Ἐγὼ δέ, ὦ Σώκρατες, πρὸς σὲ ἐπιεικῶς ἔχω 
΄σ νει ον ’ὔ ΄“ Ψ ε ΄“' φιλικῶς. κινδυνεύω οὖν πεπονθέναι νῦν ὅπερ ὁ Ζῆθος 

Ἧ Ν 3 ’, ε 3 ’ὔ’ Φ 3 ’ Ἁ Ν πρὸς τὸν ᾿Αμφίονα ὁ Εὐριπίδου, οὗπερ ἐμνήσθην. καὶ γὰρ 
ἐμοὶ τοιαῦτ᾽ ἄττα ἐπέρχεται πρὸς σὲ λέγειν οἷάπερ ἐκεῖνος 

Ἁ Ἁ 3 ᾽ὔ Ψ 9 “ 5" ᾽ φ᾿ σ᾿ 

πρὸς τὸν ἀδελφόν, ὅτι ἀμελεῖς, ὦ Σώκρατες, ὧν δεῖ σε 
9 κι Ν ᾽ - - , ᾽ 
ἐπιμελεῖσθαι, καὶ φύσιν ψυχῆς ὧδε γενναίαν μειρακιώδει 

ἃ » ᾽’ Α » 5. «ἡ ’ ἴω 

τινὶ διαπρέπεις μορφώματι, καὶ οὔτ᾽ ἂν δίκης βουλαῖσι 486 
“2. «ἃ 39 “ ’ » 3 ΘΚΈΌΝ “Ὁ " Ν ’ὔ 

προθεΐ ἂν ὀρθῶς λόγον, οὔτ᾽ εἰκὸς ἂν καὶ πιθανὸν λάβοις, 

Ἑ. ἀμελεῖς, ὦ Σώκρατες} Οτχδιο8. οδη- 
ἡοῦ Ὀ6 βεϊα ὕἤο ἢν βαοοοραθρᾷ ἴῃ ᾿πὐορταῦ- 
ἴηρ ὕμ6 ὑοχὺ οἵ Ελαυιρι 65. βα ἰϑίδούουιν, 
ΝΝΔΌΟΙς οῖνοβ ὉΠ6 1Ό]]οννΊηρ; :--- 

.«. ἀμελεῖς ὧν [σε φροντίζειν ἐχρῆν] 
ψυχῆς [ἔχων γὰρ] ὧδε γενναίαν φύσιν 
[γυναικομίμῳ διαπρέπεις μορφώματι 
«νος κοὔτ᾽ ἂν ἀσπίδος κύτει 
[ὀρθῶς ὁμιλησείας, οὔτ᾽ ἄλλων ὕπερ 
νεανικὸν βούλευμα βουλεύσαιό [τι]. 

(Εταρ. Επν. 180.) 

ΟΥ̓͂ {π656 ὕμ6 βθοοῃμᾷᾶ 11ὴ68 158 Ῥοουῦ, ὑποὰρ}ὶ 
ποῦ ἀῃτηθ 108], ἃ8. Ὑ ΔΙΟΚΘ Δ χ᾽ Β : Αἰσχρῶς 
τε ψυχῆς ὧδε γενναία φύσις. ἼΠ6 
βγϑῦ ΥΩΔΥῪ ῬΓΟΌΔΟΙΥ αν Ὀορὰη ΜΙ 
ὑπ6 νου. ἌἌμφιον. Νδιοὶϊς᾽ 5. φροντίζειν 15 
Ῥδυμαρ5. Ρούδον ὑμδη ὕΠπ. τοῦθ ῬΥΌΒΘΙΟ 
ὧν ἐπιμελεῖσθαί σε δεῖ οἵ οὔπον 6 α., ΠΟΥ 
5. ἴῦ ὍΠΠΚΟ Ῥ]αΐο ἔο Ομ ηρΡΘ ἃ νψοχὰ 1π ἃ 
αυούαξϊοη. ΕῸΣ γυναικομίμῳ ΜΘ Ἦδνθ 
ὕμ δυϊμπονυιῦν οἵ Ῥμηοβύγαῦαβ : γυναικο- 
μίμῳ δὲ μορφώματι κατὰ τὸν Ἑὐριπίδην 

αἰσχρῶς διαπρέπον (Υ1ῦ. ΑΡΟ]]. ἵν. 160). 
ΟἸγρ. ὉΥ ἃ 5110 οὗ τηϑιθοσυ, ἱἀοα ὈῪ 
Ἰρηόύϑηοθ οὗ ταϑῦτρ, βᾶυβ ὑμβαῦ Εν ΡΙ 65 
ὑγούθ γυναικώδει. Ἠδ «668, καὶ οὔτ᾽ ἂν 
δίκαις (5810) βουλαῖσι: ὃ Ἑὐριπ. εἶπε 
« καὶ οὔτ᾽ ἂν ἀσπίδος κύτει προσομιλήσεις.ἢ 
Ὑγ8 ῖ ποῦ ὑπουθίουθ ὕο ἔσο ὑπ [ΌΥΊΠΘΥ 
ὙγΟΓ5. Ἰηὔο ὑμ6 ὑοχῦ, ἃ8 Ηδυδαμρ δηα [ῸΥ- 
ΤΉΘΙ ΟΥἸ(165 ἤανα ἄομθ ; τϑδαϊμρ,, οὔτ᾽ ἐν 
δίκης βουλαῖσιν ὀρθῶς ἂν λόγον Προθεῖο 

πιθανόν. ΤῺΘ νἱοΐοιιβ Ῥᾷιι86 ΘΟ ἀθιηη5 {Π6 
ΤΟΥΤΊΩΘΥ 1π6 : να ταυβῦ ὑπουθέογτθ Ῥυθβατηθ 
ὑμαῦ ΟἍ]110165 ρα Ρἤγαθ65 ΕἸ αν ρΊ 68 ΠΘΙῸ, 
ἃ8. ΒΕ ΒΘ] ΘΌΥ Ὠ6 Ραΐὺβ πραγμάτων ἴον 
πολεμίων. Τὺ 15 αἰ πο] ἔο ἀοοουμπῦ ἔον 
π6 Δρραγϑηῦ οοπῃϑύγαουίοη οΥ᾽ φύσιν Μ᾿ ἢ 
διαπρέπειν ἴῃ Ῥ]αὔο᾽ 5 ὑοχύὺ, Ὀαῦ 1Ὁ ΔΡΡΘΆΓ5 
ἔροχα ὑμ6 ραββαρθ οὐ Ῥμῃιοβέν. ὑπαῦ Εἰατὶ- 
Ῥὶάθβ αἀἰὰ ποὺ ᾿ἱπξομα 18 ννουβ ὅο Ὀ6 50 
ὑρκθη, ἀπ ὑμαῦ φύσιν ἀθρομαβ ΟἹ ΒΟΙῚ6 
Ῥδυ οὶ], ἔχων, τρέφων, βλαστών οὗ ὑπο 
1||κ6, γν 10 ἢ ΟἌΠΠ1Ο]65 οὐ ὕΠπ6 οοργ βὺβ πᾶν 
ογηϊυ ρα. 
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οὔθ᾽ ὑπὲρ ἄλλου νεανικὸν βούλευμα βουλεύσαιο. καίτοι, 
ον ’ 

ὦ φίλε Σώκρατες---καί μοι μηδὲν ἀχθεσθῇς" εὐνοίᾳ γὰρ 
“ κ΄ ΄ιὸ 5 “ 5 

ἐρῶ τῇ σῃ---οὐκ αἰσχρὸν δοκεῖ σοι εἶναι οὕτως ἔχειν ὡς 
39 Ἁ Ἁ εὺ » Ν Ν » Ν βννε ΨαΗΝ, 

ἐγὼ σὲ οἶμαι ἔχειν καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς πόῤῥω ἀεὶ φιλο- 
’ ὅλ ’ὔ ἰφ. Ν » [Φ] ’ «“Ἁ 

σοφίας ἐλαύνοντας ; νῦν γὰρ εἴ τις σοῦ λαβόμενος ἢ 
ὮΝ» ε ΄ς“- 

ἄλλου ὁτονοῦν τῶν τοιούτων εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀπαγάγοι, 
Β φάσκων ἀδικεῖν μηδὲν ἀδικοῦντα, οἶσθ᾽ ὅτι οὐκ ἂν ἔχοις ὅ 

σ 

᾽ὔ ΄σι' 5 3 3 ’ “᾿ Ἂς “ ΕῚ 

τι χρήσαιο σαυτῷ, ἀλλ ἰλιγγιῴης ἂν καὶ χασμῷο οὐκ 
» ῳ » 
ἔχων ὅ τι εἴποις, καὶ εἰς τὸ δικαστήριον ἀναβάς, κατηγόρου 

Ν ’ ’ Ν ἴω 9 ’ὔ »Ά Ἂ ς 

τυχὼν πάνυ φαύλου καὶ μοχθηροῦ, ἀποθάνοις ἂν, εἰ βού- 
’ ῪΜᾺ ἴω 

λοιτο θανάτον σοι τιμᾶσθαι. καίτοι πῶς σοφὸν τοῦτό 
9 ΓᾺ ͵ὕ » 9 σ΄ ΓΝ ΄ κι 

ἐστιν, ὦ Σώκρατες, εἰ τις εὐφνὰ λαβοῦσα τέχνη φῶτα 
» , , 5. ν ε κα , ᾿ 3 
ἔθηκε χείρονα, μήτε αὐτὸν αὑτῷ δυνάμενον βοηθεῖν μηδ 
ἐκσῶσαι ἐκ τῶν μεγίστων κινδύνων μήτε ἑαυτὸν μήτε 
» ΄, ἀπ ὴπ δ ᾿ » κα “-" τ 
ἄλλον μηδένα, ὑπὸ δὲ τῶν ἐχθρῶν περισυλᾶσθαι πᾶσαν 

τὴν οὐσίαν, ἀτεχνῶς δὲ ἄτιμον ζῆν ἐν τῇ πόλει; τὸν δὲ 
ἴω » Χ 3 3 

τοιοῦτον, εἴ τι καὶ ἀγροικότερον εἰρῆσθαι, ἔξεστιν ἐπὶ 
κόῤῥης τύπτοντα μὴ διδόναι δίκην. ἀλλ᾽ ὦ ᾽γαθέ, ἐμοὶ 

͵7 ΄Ν΄-Ἤ δ᾽ 9 ’ ’ὔ’ ΡῚ 3 ’ 

πείθου, παῦσαι δ᾽ ἐλέγχων, πραγμάτων δ᾽ εὐμουσίαν 

486. πόῤῥω ἀεὶ --- ἐλαύνοντας] Τ|16 
ῬὮγαβα ὑθοῦσβ ἴῃ Οταῦ. 410 Ἐ; ΕΠ ΒΥΡΒ. 
4.; ῬΙαῦ. 46 Τηνϊά. 688 α (εἰς ἔσχατον 
πονηρίας ἐληλακότα5). ΟὐμρΡ. Επςηγά. 
294. Ἐ, πόῤῥω σοφίας ἥκεις, ἀπα ὑγ., “ΨῃΟ 
ΔΥΘ ΠΘΥΘΥ αὐ ϊβῆοα σὺ ὑμ6 ῬΥΟΡΎΊΘΒ5 
ΤΠΘΥ Βᾶνθ τιδᾶθ ἴῃ ῬὨΠ]ΠΟΒΟΡΏΥ,᾿ Ὀαῦ να 
ἄφδεορϑν δπᾷ ἄθθρογ ἰηῦο 105 ταγβῦθυϊθϑ. 

Β. κατηγόρου τυχὼν πάνυ φαύλου] 
ΑἸΙαἀΐπρ᾽ ρυόθαΌ]ν ἰο Με]ϊδα8. 866 Δροὶ. 
86 Α. Β.- Απηγύυβ, ὑμπουρῇ μοχθηρός, 
τνουἹᾶ ποὺ πᾶν θθθὴ οὐἹ]δα φαῦλος. 

θανάτου---τιμᾶσθαι) ΑΡΟ]. 86 8, τιμᾶ- 
ται δ᾽ οὖν μοι ὃ ἀνὴρ θανάτουι 'Π6 
ξουγατία 15. γν 611 ποννη. 

καίτοι πῶς σοφόν] Νἥε μᾶνθ Βοτα αὖ 
Ἰραβῦ ὕννο 1165 ἔγοτη ὑμ6 ἄγϑιηδ: καὶ πῶς 
σοφὸν τοῦτ᾽ ἔστιν, εἴ τις εὐφυᾶ Λαβοῦσα 
τέχνη φῶτ᾽ ἔθηκε χείρονα. ὅϑοτηθ Δαὰ ἃ 

{ῃϊνὰ : μήτ᾽ αὐτὸν αὑτῷ δυνάμενον [προσ- 
αρκέσαι)]. ὙΥΠῺ ΒΕΚΚ. 1 μᾶνο ρίνθῃ 
εὐφυᾶ, 85 ὑῃ6 ΔΑἰδο ἴοστω, ἔου εὐφυῆ, 

ΜΠΙΟΝ ἴ6 οαπᾶ ἴπ ὑμ6 ΒοΑ]. δηα βθνθιὰ] 
οὔμοσ Μ55. 

σ. ἀτεχνῶς δὲ ἄτιμον] [πὰ ἃ 5ἴαΐθ οὗ 
νἱγύσδὶ ἀτιμία οὐ αἰέν πο Ἰβοσαθηῦ : “ ὕο 
11 ἱπέοηΐβ δῃα ῬΌΤΡΟΒΟΒ δὴ οαδοκαβῦ. 

α 

ἐπὶ κόῤῥης} ΤῊ6 Ὁ]ον ἀροι ὑπ6 ἔβοθ 
ἢ ὑῃ6 ορϑὴ Πδαῃα, ορροβθᾶ ἔο κον- 
δύλοις, Ποῖ. Μ|α. Ρ. 6587. 866 ἱπῖτα ἢ 
Ῥ. 527, ποῦΐδβ. 

ἀλλ᾽ ὦ ᾽γαθέ, ἐμοὶ πείθου] Ήδτο ΒέοὉ. 
πα ΟἸγτρ. ὑοροῦμθι" ΘΗΔΌ]Ο 5 ὕο γϑϑῦου 
{16 ὑοχῦ οὗ Επανιρ 65 να ο] γα Ὁ]6 οοη- 
βάρθημοθ, Ἐρδὰ νι ΝΑαοὶς---- 

.... ἀλλ᾽ ἐμοὶ πιθοῦ" 
παῦσαι [μελῳδῶν ἢ] πολεμίων δ᾽ εὐμου- 

σίαν 
ἄσκει" τοιαῦτ᾽ ἄειδε καὶ δόξεις φρονεῖν" 
σκάπτων, ἀρῶν γῆν, ποιμνίοις [-ων, 

5ἴοὈ. ἐπιστατῶν, 
ἄλλοις τὰ κομψὰ ταῦτ᾽ ἀφεὶς σοφίσ- 

ματα, 
ἐξ ὧν κενοῖσιν ἐγκατοιιςήσεις δόμοις. 

Ν υοΚ ροῦβ ἢ18 μελῳδῶν, τ Ποῦμον ἔν 
ΟΥ ποὺ, ἔοι Ατσὶϑῦ. ἂν. 1882, απᾶ οι. 
ἴηο. ἃΡ. Μεῖΐη. ἱν. ρ. 659. ΟἸγταρ. {6115 
8 ὑμεῦ πολέμων, ποὺ πραγμάτων, νγἃ58 ἴῃ 
{86 οὐἱρίη8), τη δ 1} Θν] ἀθηθ]γ πολεμίων 
(Ηβυοῦ. πολεμίων' πολεμικῶν). ἘῸΓ 
τοιαῦτ᾽ ἄειδε καί ἩἨδτγύαμρ ῬΙΌΡΟΒΟΒ 
τοιαῦτ᾽ ἄειδ᾽ ὅθεν δι φρ. 88 ΠΘΆΥΟΥ ἴο 
Ῥ]αῦο᾽β ταχὺ. Βαῦ καί 15 ἐοππα ἴῃ ΞΓΟὉ., 
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- 5» Ν Ἁ 

ἄσκει, καὶ ἄσκει ὅπόθεν δόξεις φρονεῖν, ἄλλοις τὰ κομψα 
“- ΕῚ Ψ ΄ 

ταῦτ᾽ ἀφείς, εἴτε ληρήματα χρὴ φάναι εἶναι εἴτε φλυαρίας, 
ἜΝ “- ΡΝ 

ἐξ ὧν κενοῖσιν ἐγκατοικήσεις δόμοις: ζηλῶν οὐκ ἐλέγ- 
ϑΨ Υ̓ Ἀ κ᾿ 9 4ὁὺυνυ Ἄν ν ΄, Ἁ 

χοντας ἄνδρας τὰ μικρὰ ταῦτα, ἀλλ᾽ οἷς ἔστι καὶ βίος καὶ 

δόξα καὶ ἄλλα πολλὰ ἀγαθά. 
3 ἴω »» δ΄ ἢ») Ν ’ 

ΧΙ]. ΣΏ. Εἰ χρυσὴν ἔχων ἐτύγχανον τὴν ψυχὴν, 
"» ᾽ 9 ΕᾺ » 5, ε “ ’ Ν 

ὦ Καλλίκλεις, οὐκ ἂν οἱει με ἀσμενον εὑρεῖν τούτων τινὰ 
᾿Ξ ΄, Ξ-᾿ ΄ Ν ’ Ν ἂς ΤᾺ δ 

τῶν λίθων ἡ βασανίζουσι τὸν χρυσόν, τὴν ἀρίστην, πρὸς 
ο ,’ 

ἥντινα ἔμελλον προςαγαγὼν αὐτήν, εἴ μοι ὁμολογήσειεν 
κι “- ΓᾺ » Ψ 

ἐκείνη καλῶς τεθεραπεῦσθαι τὴν ψυχήν, εὖ εἴσεσθαι ὅτι 
ε ππὺν Ν Ὃ , ῶ “΄ν» , 
ἱκανῶς ἔχω καὶ οὐδέν μοι δεῖ ἀλλης βασάνου ; 

ΚΑΛ. πρὸς τί δὴ τοῦτ᾽ ἐρωτᾷς, ὦ Σώκρατες ; 
ΣΏΩ. ᾿Ἐγώ σοι ἐρῶ νῦν. οἶμαι ἐγὼ σοὶ ἐντετυχηκὼς 

τοιούτῳ ἑρμαίῳ ἐντετυχηκέναι. 
ΚΑΛ. τίδή; 

ΣΩ. Εὖ οἷδ᾽ ὅτι ἅν μοι σὺ ἡ ὁμολογήσῃς περὶ ὧν ἡ 
ἐμὴ ψυχὴ δοξάζει, ταῦτ᾽ ἤδη ἐστὶν αὐτὰ τἀληθῆ. ἐννοῶ 
γὰρ ὅτι τὸν μέλλοντα [ βασανιεῖν ἱκανῶς ψυχῆς πέρι 
ὀρθῶς τε ζώσης καὶ μὴ τρία ἄρα δεῖ ἔχειν, ἃ σὺ πάντα 
ἔχεις, ἐπιστήμην τε καὶ εὔνοιαν καὶ παῤῥησίαν. ἐγὼ γὰρ 

»“ 5 ’ὔ ἃ 39 Ἕ 3 »ἤ 3 Ν ’ Ν 

πολλοῖς ἐντυγχάνω οἱ ἐμὲ οὐχ οἷοί τε εἰσὶ βασανίζειν διὰ 
ἧς Ν ν “" ν ἊΝ ν }Ὶ ἃ ’ 3 

τὸ μὴ σοφοὶ εἶναι ὥσπερ σύ' ἕτεροι δὲ σοφοὶ μέν εἶσιν, 
οὐκ ἐθέλουσι δέ μοι λέγειν τὴν ἀλήθειαν διὰ τὸ μὴ κήδεσ- 
θ , 4 “ς Ν δὲ ἕέ ὃ Τ ’ Ν 
αἴ μου ὥσπερ σύ: τὼ δὲ ξένω τώδε, Γοργίας τε καὶ 

Ταύον ὑσαθ. ΕΣ Τὸ τϑυπδυὶς ὑμαῦὺ ὈΘΙΌΥΘ 
ΔΩ͂ ΟἿΘ οδῃ ϑαδαπδίθὶΥ ΟὟ ἃ Ὠυτηδῃ 
80] ἃ5. ὅο 105 Υἱρηῦ Οὐ ὙνΙῸΠρ᾽ ᾿ἰνῖηρ', Π6 
ΥΘΟαῸΪῸ5. ΒΟ0.6 ὕῃυθ6 αὐδ] ΠΟ Δ ΌΊΟΙΒ5, 81] οὗ 
ΠΟ. οχιβῦ ἴῃ γου---Κπον]θᾶρο, ροοῦᾶ- 
Ὑ}1}}1, ΔΠα το Ὑ8] οουταρθ. ΕῸΣ τρία ἄρα 
1 Βῃοι]α ῬιΌΡΟΒΘ τρ ἄττα. ΓΑττα 15 ΝΘΥῪ 
ΘΟΙΏΙΏΟΙΪΥ πι8664 νν10}} ΠΏ ΘΓΆ]8, πα ὑῃο 

0 αὐούο5 ἔγοιη τοιαῦτ᾽ ἰο σοφίσματα 
(Δ αὐο0]. ὅ6. 18). ΤΊοθθ ψὴῸ ψου]ὰ 
Κπονν 811 ὑῃπαῦ 15. ἤο 6 Ἰοανῃὺ οὗἨ {8 
ΑΠΒΟΡΘ, ἀηα ἃ 110016 ἸΏΟΓΘ, ἃΤ 6 γον σα ἕο 
Ἠδυθαῃρ 5 ἘΆΤΙΡΙ 68 Ῥοβυϊθααβ 11, 415. 

Ὁ. Εἰ χρυσῆν ἔχων] Αὐϑῦ, Ἐμοῦ. Φυᾶ- 
ἤποτν. 174. 1, εἰ χρυσῆν ἐτύγχανεν 
ἔχων τὴν ὍΟΣΤΟ οὐκ ἂν. αὐτῷ καλλίω 
βάσανον προσήνεγκεν : ΜΈΘΓΘ [88 5080 Ι., 
ἀντιφιλοτιμεῖται τοῖς παραδείγμασι τοῦ 
Πλάτωνος: ὃ γὰρ Πλάτων τοὺς ἀγαθοὺς 
χρυσᾶς ἔχειν λέγει τὰς ψυχάς. 1116 
καλλίω οὗ Ατ᾽δῦ. ΠΠΠαδύχαῦο5 τὴν ἀρίστην 
πὰ ὑπ ἰοχῦ. 

Ἑ. Εὖ οἶδ᾽ ὅτι) “ὄστο 1 ἀἴὴ ὑμαῦ 11 
σοῦ γοὰ ο δββρηῦ ἴο Δ}Υ͂ ορἱποηβ οἵ 
ὙΠΟ ΤῺ 7υαρτηορηῦ ἈΡΡΙΌνΘΒ, 500} 
ΟΡ᾿ΪΟΩΒ. ΤΩΔΥ Ῥᾶ88. ΠΘΠΘΘΙΌΣ ἃ8. ἀ08ο- 

ἴογοθ οὗ ἄρα 15 θαῦ 5115} ἴῃ Π6 ῥγδβϑθηῦ 
οοηΐοχύ. ὍΠ6 ᾿ηξορρυθύθθ ρῖνθ “ὑγϊὰ 
Ῥούββι μα τ,᾽ ἃ ΤΘΠ ΟΡ ηρ' νν ΟἿ. ΔΏΒΥΨΘΙΒ 
ἴο ἄττα, Ὀπῦ ποῦ ἴο ἄρα. Ἐν. ἱν. 446 Σ 
τέτταρα δ᾽ ἐν αὐτοῖς ἄττα ὧν καὶ ἄξιον 
ἐπιμνησθῆναι ; 10. 1. 400 Α, ὅτι μὲν γὰρ 
τρί ἄττα ἐστὶν εἴδη... τεθεαμένος ἂν 
εἴποιμι. 80 ἴὰ Αὐιϑῦ. ἘΠΕ. εχ, ΤΟΣ ΘΣΤΟΣ 
ὑῃ6 ἀπτηθδηΐηρ' αὐτά {Π6 οοηξοχῦ βιιρροβύβ. 
ἄττα. 

Ἱ 

48 
μ- 



---481,.ν.} ΤΟΡΓΤΊΑΣ. 8ὅ 

΄ ἫΝ Ν Ν ΄ ! 
Β Πῶλος, σοφὼ μὲν καὶ φίλω ἐστὸν ἐμώ, ἐνδεεστέρω δὲ 

’ Ἀ ᾿ ἴω, ἴω 

παῤῥησίας καὶ αἰσχυντηροτέρω μᾶλλον τοῦ δέοντος: πῶς 
Ἂς Ν Ψ 3 “ ο 

γὰρ οὐ; ὦ γε εἰς τοσοῦτον αἰσχύνης ἐληλύθατον, ὥστε 
3 ἴω ἴω 

διὰ τὸ αἰσχύνεσθαι τολμᾷ ἑκάτερος αὐτῶν αὐτὸς αὑτῷ 
ἐναντία λέγειν ἐναντίον πολλῶν ἀνθρώπων, καὶ ταῦτα περὶ 

ἴω ’, “Ἂ ἃ 

τῶν μεγίστων. σὺ δὲ ταῦτα πάντα ἔχεις ἃ οἵ ἄλλοι οὐκ 
» ἕ (ὃ Ἂν Ν ε “". ε Ν ἃ ’ ἐχουσι πεπαἰδευσαί τε γὰρ ἱκανῶς, ὡς πολλοὶ ἂν φήσαιεν 
3 ΄, ΚἌΝ αν, τ ἂν , 2 ἶν ΝΥ 4. 1.2 
Αθηναίων, καὶ ἐμοὶ εἶ εὔνους. τίνι τεκμηρίῳ χρῶμαι; ἐγώ 

Ψ ἦν τὸ ἘΝ ΔΡΝ Φ ῃ, "᾿ ἈΝ , ΄ » 
οσοι ἐρῶ. οἶδα ὑμᾶς ἐγώ, ὦ Καλλίκλεις, τέτταρας ὄντας 

Ἃ , 

κοινωνοὺς γεγονότας σοφίας, σέ τε καὶ Τίσανδρον τὸν 
3 Ψ» ΝΩ͂Ν, ὁ 

Αφιδναῖον καὶ ᾿άνδρωνα τὸν ᾿Ανδροτίωνος καὶ Ναυσικύδην 
Ν , , ε κα .. ἘᾺΝ ἦν: 

τὸν Χολαργέα. καί ποτε ὑμῶν ἐγὼ ἐπήκουσα βουλευο- 
ψ Ν 5 . 

μένων μέχρι ὁποι τὴν σοφίαν ἀσκητέον εἴη, καὶ οἶδ᾽ ὅτι 
» 3 Ἔ ΥΝἪ (ὃ , ἣΝ “ 5 Ἁ 
ἐνίκα ἐν ὑμῖν τοιάδε τις δόξα, μὴ προθυμεῖσθαι εἰς τὴν 
ἀκρίβειαν φιλοσοφεῖν, ἀλλὰ εὐλαβεῖσθαι παρεκελεύεσθε 
3 ’ ν Ν ,ὕ Κι ᾿ ’ ,» 

Ὁ ἀλλήλοις ὅπως μὴ πέρα τοῦ δέοντος σοφώτεροι γενόμενοι 
λήσετε διαφθαρέντες. 

Β. αἰσχυντηροτέρω μᾶλλον τοῦ δέοντος] 
50 ῬΥΘΒΘΆΟΥ (Ὁ), πέρα τοῦ δέοντος σοφώ- 
τεροι. 

σ. ἼΑνδρωνα τὸν ᾿Ανδροτίωνος) Ηδ ἰ5 
ΠΔΤΩΘΑ͂ διποηρ ὕμ6 σοφοί Ἀββουη ]οαὰ ἴῃ 
086 ποιβα οὗ (Ὁ11185, Ῥυοίαρ. 815 οϑ. Οὗ 
Τιβαπαον ποὐῃϊηρ᾽ 56601ὴ8 ὅο Ὀ6 Κπον. 
ΤΊ|.6 ἄθηιο οὗ Ναιβϑιονθβ υσὰ8. ποὺ Χολαρ- 
γεύς, ἃ5. ὕΠπ6 ΞΟΠ]. ρσίνθβ 10, θαῦ Χολαρ- 
γεῖς. Ἠθδθ πᾶν πᾶν Ὀθθὴ ὕΠ6 βᾶγηθ Ὀ6Γ- 
500. ἃ5 ὑπο Ναυβιογαθϑ γηθηὐοηθα Χρη. 
Μϑοιι. 11. 7. 6, «μπᾶ Αὐὶβύορῃ. Εθο]65. 420, 
ἃ5 ἃ ὙΘΆΙΌΠΥ ΥΩΘΆ]-τΘγοπδηῦ (ἀλφιτα- 
μοιβός, ἀλφιτοποιόΞ5). 

ἐπήκουσα)] ὅο {η6 Βοᾶ]. «πᾷ ΒΚ. 
ψυϊρ. ὑπήκουσα, ΜΈΪΟΝ ΗροΙπᾷ., βύσϑηρθ 
ἴο 580, Ῥυθίθυβυ ὙΤΠ6 οοπέυβίοημ 15. οὗ 
ΘΟΥΩΟ ΟΟΟΌΤΡΘΩΘΘ ἴῃ Μ5Ν. ὙΠὰ5 ἴῃ 
Ατὶβο ΝΡ. 268, εὐφημεῖν χρὴ τὸν πρεσ- 
βύτην καὶ τῆς εὐχῆς ἐπακούειν, ὕπ6 οἹα 
γοδαάϊηρ, οογτθούθα ποθ ὑμ6 Ἐδνοημα, 
τνὰ5 ὑπακούειν. 10. εοβρ. 818, φίλοι, 
τήκομαι μὲν πάλαι, διὰ τῆς ὀπῆς Ὑμῶν 
ὑπακούων (Μεΐπεοῖκο, ἐπακούων). ἐπα- 
κούειν 56. “ἴο Ἰομπᾶ δὴ ρασ,᾿ “ἴο ᾿1βύθῃ,᾽ “ἴο 
αὐδομῆ ἴο,᾽ ὑπακούειν, “ ὕο ΔΏΒΥνΘΥ ὕο ἃ 08]],᾿ 
“ἴο ΟΌΘΥ τ᾿ ὑμ6 [ὈΣΊΏΘΥ ΔἸννΑΥ5. ὕδκοϑ [}6 
σοιϊθϊνο, ὑμ6 Ἰαύῦον ΘΘΠΘΡΆ]Υ ὕμθ ἀαύϊνθ. 
Τὴ Τ)ιθαοῦ. 162 Ὁ, νγ ἢᾶνο, τῆς δημηγορίας 
ὀξέως ὑπακούεις καὶ πείθει, το ΜΆ. ρ'νιηρ; 
ἐπακούεις, ΜΨΪΟΙ Β66Π18 ὨονγΘνῈΣ ῬΥΘΙΘΓ- 

5 δ “' 3 ᾽’ ω 3 Ν 

ἐπειθὴ οὺὐν σον ἀκονω ταῦτα ἐμοι 

6.16, 1 ΟὨ]γΚ ὅο ἀνοϊᾷ ὑδαθοϊορυ. 10. 250, 
ἤΑθρει δὴ περισκοπῶν, ἵνα μή τις τῶν 
ἀμυήτων ἐπακούῃ, Π6 ΜΆ55. ἀγὸ υπηϑδηϊ- 
χηοιι8, γοῦ Ἡοἰπα. βᾶγ8, “" Μ8]}1ὰ ὑπακούῃ,᾽ 
τἀὐδαποϊηρ, 6. ρῥγθϑϑηῦ ρᾶϑϑᾶρθ Οὐοτωρ. 
Βοννονοσ Αὐἱϑῦ. ΤΊ θϑιη. 627, σὺ δ᾽ ἀπο- 
στῆθί μοι, Ἵνα μὴ ᾿πακούσῃς (86. ἐπα- 
κούσῃ5) ὧν ἀνήρ, νΏΘΥΘ, ἃ5 ἴῃ Ἵ ποαϑῦ. 1. ]. 
ὑπ6 νονα 1π}0}168 “ὅο ᾿θδυ ἃ5 ἃ Ὀγβύβηου 
ΠΟ ὰ5 πὸ σἱρῃῦ ὑῃονο---ίο ονουθαν ἢ 
(μθαυν 88 παρακούειν, Ἐπ γά. 800 Ὁ, ὅ 
δέ, ἅτε πανοῦργος ὥν,. . αὐτὰ ταῦτα παρα- 
κηκόει). Ααὰ ἴο ἴπθ86 Θχχ. Χρϑῃ. ΔΏ8Ό. νἹ]. 
1.14, ἐπακούσαντες δέ τινες τῶν στρα- 
τιωτῶν ταῦτα, ἱ. 6. ἔγοιη ΑΠΑΧΊ ΙΒ, γν ΠΟ56 
γον ἂβ γοΥ Ἰηὐθηρα ἴον ἴδ ογέοογδ. 

μέχρι ὅποι ὃὅο Χοι. Ἡ. ἃ. ἰν. 7. ὅ, 
μέχρι μὲν ποῖ πρὸς τὸ τεῖχος ἤγαγεν ὃ 
᾿Αγησίλαος, μέχρι δὲ ποῖ τὴν χώραν 
ἐδήωσεν. ἩΥΒΟΒΙΡ σῖνθθ 06 ΘΟΙΔΙΩΟΠΟΥ 
μέχρι ὅπου, οχ πο ΜΗ. Δα μου. 

εὐλαβεῖσθαι----διαφθαρέντες)] “ὕο ἔα]ζο 
Ποοᾶ Ἰοβῦ 1 γοὰ Ὀθοομλθ νυ 86 ονθυηυ ἢ 
(ονον-οἀποεῦθα) γοὰ Ὀ6 Βρο1]ῦ δχθ γοὺ ἃγ8 
ΔΥΤΑΧΘ,᾿ ἱ. 6. ΟἿὉγ ἃ5. γγἷ16δ Βῃου]α 86 γ, “7εβϑῦ 
γοὰ ἢηᾶ, θὰ ὕοο ἰαύθ, ὑμαῦ γοι 816 
ααἰῦο ἀαπβυϊοα ἔον φυδοῦϊοαὶ 116. 850 
484 ο, ἐὰν δὲ περαιτέρω ἐνδιατρίψῃ, δια- 
φθορὰ τῶν ἀνθρώπων. Τῦ ννὰϑ ἴῃ 018 56η56 
πᾶ ΞοοΥ. ννὰ8 βϑῖα ὈΥ ν15 δοοῦβοΓ5 δια- 
φθείρειν τοὺς νέους“. 
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᾿" ᾿ σ΄ ἴω » ε , ε Ἷ- 

συμβουλεύοντος, ἅπερ τοῖς σεαυτοῦ ἑταιροτάτοις, ἱκανὸν 
Ω » "" Ἂν Ἃ 

μοι τεκμήριόν ἐστιν ὅτι ὡς ἀληθῶς μοι εὔνους εἶ. καὶ μὴν 
Ω “ν᾿ Ν 3 ’ 3 ’ 

ὅτι γε οἷος παῤῥησιάζεσθαι καὶ μὴ αἰσχύνεσθαι, αὐτός τε 
Ἂ Ἂν Ἑ κ᾿ ἃ 9 ’ Ψ, ὅλ ε λ ἕν 

φὴς καὶ ὁ λόγος ὃν ὀλίγον πρότερον ἔλεγες ὁμολογει σοι. 
» Ν ε Ν ᾿ ΦΨ ΄ , ΧΟ “51 ν 9 ἔχει δὴ οὑτωσὶ δῆλον ὅτι τούτων πέρι νυνί ἐάν τι σὺ ἐν 

“ΜᾺ ’ὔ ε ’ Ῥ ΄Ν. 3 γὃ 

τοῖς λόγοις ὁμολογήσῃς μοι, βεβασανισμένον τοῦτ᾽ δὴ Β 

ἔσται ἱκανῶς ὑπ᾽ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ, καὶ οὐκέτι αὐτὸ δεήσει 
Ὄ ΤῸν » 3 3 -Ἷ 5» ἊΨ φως ἐπ᾿ ἄλλην βάσανον ἀναφέρειν. οὐ γὰρ ἂν ποτε αὐτὸ συν- 

» 

εχώρησας σὺ οὔτε σοφίας ἐνδείᾳ οὔτ᾽ αἰσχύνης περιουσίᾳ’ 
5 τ ν Ξ οὐδ᾽ αὖ ἀπατῶν ἐμὲ συγχωρήσαις ἄν; φίλος γάρ μοι εἶ, 

ε Ν ἌΠ ς Ν ΚΝ ΞΡ - Κ᾿ ε 3 Ν Ν Ν ε ’ 

ὡς καὶ αὐτὸς φὴς. τῷ οντι οὖν ἢ ἐμὴ καὶ σὴ ὁμολογία 

τέλος ἤδη ἕξει τῆς ἀληθείας. πάντων δὲ καλλίστη ἐστὶν 
ἡ σκέψις, ὦ Καλλίκλεις, περὶ τούτων ὧν σὺ δή μοι ἐπε- 

“ ΕῚ 5 

τίμησας, ποῖόν τινα χρὴ εἶναι τὸν ἀνὸρα καὶ τί ἐπιτη- 
, Ν ΄ “ Ν , Ν , 

δεύειν καὶ | μέχρι του, και πρεσβύτερον και νεώτερον 488 
3 “ ᾿ ᾿ 

ὄντα. ἐγὼ γὰρ εἴ τι μὴ ὀρθῶς πράττω κατὰ τὸν βίον τὸν 
3 ΄“Ὰ 5“ » “Ὰ ν 3 εἐ Ν 39 ’ 9 9 

ἐμαυτοῦ, εὖ ἴσθι τοῦτο ὅτι οὐχ ἑκὼν ἐξαμαρτάνω ἀλλ 
ἊΨ ’ ῪΚὰ 3 ΄“ ἢ ΩΣ ᾽ » ῪΜὰ Ὰν 

ἀμαθίᾳ τῇ ἐμῇ. σὺ οὖν, ὥσπερ ἤρξω νουθετεῖν με, μὴ 
- 95 ε “ » ΄, “- ἃ 

ἀποστῇς, ἀλλ᾽ ἱκανῶς μοι ἔνδειξαι τί ἔστι τοῦτο ὃ ἐπιτη- 
Ν 

δευτέον μοι, καὶ τίνα τρόπον κτησαίμην ἂν αὐτό. καὶ 
Φ᾿ψῃ λ 16 Ὺκ΄ ’᾽ ε ᾽Ν 3 δὲ ΝΜ ε ΄ὕ 

ἐάν με λάβῃς νῦν μέν σοι ὁμολογήσαντα, ἐν δὲ τῷ ὑστέρῳ 
“ χά 

χρόνῳ μὴ ταῦτα πράττοντα ἅπερ ὡμολόγησα, πάνυ με 
ἴω Ὧν Ν 

ἡγοῦ βλᾶκα εἶναι καὶ μηκέτι ποτέ με νουθετήσῃς ὕστερον, 
ἐξ ἀρχῆς δέ μοι ἐπανάλαβε, πῶς 

Β 
ε .» » 
ως μηδενὸς ἄξιον ΟΡΤα. 

Ὁ. ἔχει δὴ οὑτωσὶ δῆλον ὅτι] “ΤΠ 
οα86. ὕθη δυἹαθηῦ)ν βῦαπμ 5 ἴον ὑη6 ργ8- 
βθηῦ {Π1ὰ8 :᾿ δῆλον ὅτι ὈθΙηρ' ΔἄνοὈ14], 5 

Ἐπ. 9. 12, βλὰξ ἵππος 156 ορροβρᾶ ἴο 
θυμοειδὴς. ΟἸγιηρίοα. ἴῃ 1]., τὸ βλὰξ 
ὄνομα γέγονεν ἀπὸ τοῦ μαλακοῦ. Ἐοτ ὕπ6 

10. 490 1, ἀλλ᾽ εἷς ὑποδήματα δῆλον ὅτι 
δεῖ πλεονεκτεῖν. 

Ἑ. τῷ ὄντι οὖν] “ἼΠπὰ5, νι πουῦ οχϑρ-- 
ΒΓΑ ΟΠ, ΟΡ ἀρτθθυηθιῦ ν}1}} τοϑαϊῦ ἴῃ ὑΠ0 
Ῥογέροῦ ὑγαθῃ :᾿ 1, 6. ΔΥ͂ ῬτΟροβιθϊοι ΡΟ 
ΒΟ. γοὰ δια Τ 51}18}} ΔρΡΊΘ6, 15 Β.16 ὅο 
8 ὉοΥΟΌΡἪΪΥ ὕσαθ. τῷ ὄντι, 16 ἀτεχ- 
νῶς5, 15. αϑοὰ ὈΥ ΨΆΥ ΟΥ̓́ ἈΡΟΪΟΡῪ [Ὁ ἃ 
ΒΘΘΙΏΪΩΡῚΥ ΠΥΡΘΡΒΟΙ1ΟΆ] βραὐθυηθηῦ. 

488. ἐάν με λάβῃς] Τῇ γοὰ ραΐῃ Τὰν 
αϑϑοηῦ ον, 8πα ὕμρη ἴῃ ὑΐηρ ἴο οογχὴρδ 
πα ὑπὰῦ 1 [811] ὕο Ῥγϑούῦϊδβθ νῃαῦ 1 πᾶνθ 
ἉΘΡΘΘα ὕο, δοσουηῦ Τὴ6 ἃ ΨΘΙῪ ἀο]ῦ, δὰ 
χα Ὀ6 0116, ἀηἃ ΠρνΘ νναβύθ δάνὶοθ Ὄρος 
1ηὴ6 ἃρσεῖη. βλάξ ᾿η}]165 ξΒΘΌΙΘ 655 ΡΟΌΝ 
οὗ τηϊπα ἀπ ομαγδοῖοσ. ΤΓῆυβ ἴῃ Χοη. 

1 ου ΠΔηρῸ οἵ μ ἀμ β οοιρανο Βαϊίῃη. 
Τιοχῖ]. Νο. 108 ; Τυοηδιάβου, Ν. Οταῦ. 
8 218. ΑἸΙβο Ουγύϊαβ, αν. Εὐὔγτῃ. ΡΡ. 292, 
297, 471. 

Β. ἐξ ἀρχῆς δέ μοι ἐπανάλαβε]) ΑΥ̓οΥ ἃ 
Ἰοηρ' τ μϑύοσϊοαὶ ᾿η ου]αθ, ϑοου. ΤΘΘΌΣΠΘ5 
ἢ15 αἰα]θοῦϊοα! ὑνθᾶρομβ, δα τηαῖζο5. ἃ 
ἔουυλα] ἀὐῦδοϊς ροὰ ὑπὸ Ῥοβιθοη ὑα]ς ἢ 
ἋΡ ὈΥ ΟἌΙΠ1Ο165, ΒὰΡ. Ὁ. 484 Δ. Ἴπὸ 
ΘΙ υ5. 15 ὑπ τηδηδρρᾶ, ΓΘ. ΤΠΟΥΘ 
Ῥονγου ἃ], 0Π6 Ὀδῦνον, δῃμαἃ 6 5ΒΌΓΟΠΡΈΓΧΣ, 
τιθα, 8οσογαϊηρ ὕο (ἝἍ]]10165, 411 ὁπ6 
ΒΆτη6. ὑθῖηρ. Βαῦ μ6 Μϑην ὯΓΘ ἸΏΟΓΘ 
Ῥονν ΣᾺ] ὑμαὴ ὅμ6 Οπ6. Ἡρμοαδ Π6 ἰὰνν5 
ἀη ἃ τηαχῖμηβ οὗ ὑπο Μὴν ἅσχο ὑΠοβο οἵ ὑμὸ 
ΤΏΟΥΘ. Ῥονουία!, ἀπα ὑμουθίοσθ οὐ ὑπ. 
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κ᾿ . τ » Ἀ ᾿ Ν , . ᾿ , 
φὴς τὸ δίκαιον ἔχειν καὶ σὺ καὶ Πίνδαρος τὸ κατὰ φύσιν; 
3, ’ Ἀ ’ Ἁ ΄΄ὰ ε ’ ἧς 5» Ν 

ἄγειν βίᾳ τὸν κρείττω τὰ τῶν ἡττόνων καὶ ἄρχειν τὸν 
’ὔὕ ΄κ' Ἂν 3 ’ ΄.ς 

βελτίω τῶν χειρόνων καὶ πλέον ἔχειν τὸν ἀμείνω τοῦ 
, ’ 5» ἤ Ν Ὡ ον “ον ΝΝ π ἴω φαυλοτέρου ; μή τι ἄλλο λέγεις τὸ δίκαιον εἶναι, ἢ ὀρθῶς 

’ 

μέμνημαι; 
9 ῪΝΤὯῈ Ἀ Ἁ ΄-“- 

ΧΙΠΠΙ. ΚΑΛ. ᾿Αλλὰ ταῦτα ἔλεγον καὶ τότε, καὶ νῦν 

λέγω. 

ΣΏ. Πότερον δὲ τὸν αὐτὸν βελτίω καλεῖς σὺ καὶ 
Ο κρείττω; οὐδὲ γάρ τοι τότε οἷός τ᾽ ἦ μαθεῖν σου τί ποτε 

λέγεις. πότερον τοὺς ἰσχυροτέρους κρείττους καλεῖς καὶ 

δεῖ ἀκροᾶσθαι τοῦ ἰσχυροτέρον τοὺς ἀσθενεστέρους, οἷόν 
ὃ “ Ν ᾽’ 9 ὃ ’ ε ε ’, ’ὔ 

μοι δοκεῖς καὶ τότε ἐνδείκνυσθαι ὡς αἱ μεγάλαι πόλεις 

ἐπὶ τὰς σμικρὰς κατὰ τὸ φύσει δίκαιον ἔρχονται, ὅτι 

κρείττους εἰσὶ καὶ ἰσχυρότεραι, ὡς τὸ κρεῖττον καὶ ἰσχυ- 
ἌΔΌΕΣ Ν , 4 κ 5» λ» ’ὕ Ν οὐ ρότερον καὶ βέλτιον ταὐύτον ὧν, ἢ ἔστι βελτίω μὲν εἶναι, 
ἥττω δὲ καὶ ἀσθενέστερον, καὶ κρείττω μὲν εἶναι, μοχθη- 

’ ᾽ " ε 9. Ψ 9 Ν ἴω ᾽ὔ ΝΥ ΄-“3»Μ 

Ὁ ρότερον δέ' ἢ ὁ αὐτὸς ὅρος ἐστὶ τοῦ βελτίονος καὶ τοῦ 

κρεΐττονος ; τοῦτό μοι αὐτὸ σαφῶς διόρισον, ταὐτὸν ἢ 
ς Ὶ ΄“" Ἁ Ἅ Ν 

ἕτερόν ἐστι τὸ κρεῖττον καὶ τὸ βέλτιον καὶ τὸ ἰσχυρό- 
τερον; 

ΚΑΛ. ᾿Αλλ᾽ ἐγώ σοι σαφῶς λέγω ὅτι ταὐτόν ἐστιν. 
ΣΏ. Οὐκοῦν οἱ πολλοὶ τοῦ ἑνὸς κρείττους εἰσὶ κατὰ 

’ ἃ Ν, Ἁ Ἁ ’ὕ ’ 3 Ἁ ΜΡ  Φ ἰὰ 

φύσιν ; οἷ δὴ καὶ τοὺς νόμους τίθενται ἐπὶ τῷ ἑνί, ὥσπερ 

καὶ σὺ ἄρτι ἔλεγες. 

ΚΑΛ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ν»΄ο2 ῪΝῪΝ » »΄»" 

ΣΏ. Τὰ τῶν πολλῶν ἄρα νόμιμα τὰ τῶν κρειττόνων 
ἐστίν. 

ΚΑΛ. Πάνυ γε. 

Ῥεϊοσ. ΒΥ ὑπ Ῥυθῃλῖθθθ8, ὑπο ο Ὁ ο, 
686. Σ,δχίτΩ8 ἃΥ6 ὈΥ πδῦυσθ Ὀθδαθ]. 

ὑϊπούϊοθ. Α βίη] ν ἀἸΔ] οὔ 4] αὐϑϊ ἔσο 18 
ἰπ ὅθ Τμοαούθδιβ θιηρ]ουθα ἀρδϊηβῦ ἃ 

΄ 

Βαυῦ 1Ὁ 15 ὑῃ6 ορϊπΐοη οὗ ὅμο Μϑηγυ, 88 
᾿πᾶθρα ΟἝἸ]101]65 μαὰ ὨΣ)56]} Ἰηδὶϑὑθα, 
ὑμαῦ δασα]τῦν 18 δῦ, μα 180 ὑμαῦ ἴο 0 
Ἰη]αβύϊοθ 15. “ρ]ϊοσ’ μα ὅο βυῇοσ 10. 
ΤΊ 656 τα χὶ 8 Ἀ.6 ὑπογθίοσο “ θα ἃ] ὈΥ 
παῦαγο,, ἀπα ποῦ ὈΥ͂ αν ΟΥ̓ ΘΟ ΘΏΡΙΟΙ 
ΟὨΪΥ, δὰ Ἰὰν ἃπα παύῦσσθ ΔΥ6 ποῦ 60Ὴ- 
ὕΓΑΡῪ ὅπ ὁπ ὕο ὑπ οὔμιϑυ, ἃ8. (4]110168 
μδᾷ τχηδϊηὐαϊηθα ; ΠΟΥ δαᾶὰ ϑοοσ, Ὀθθὴ 
δα Υ οὗ βορ δύ ἴῃ Ἰσηουϊηρ, {116 (18- 

Ῥαγδᾶοχ οἵ Ῥγούαροταβ (Τ ποδοῦ. Ρ. 170). 
καὶ σὺ καὶ Πίνδαρος) Αὐονο, 484 Β, 
Ο. ἀκροᾶσθαι] ἴ7864, ἃ8. πο γα ΘΟ ]Υ 

ἀκούειν, ἴῃ ὕη8 856η586 οἵ ὑπακούειν, οΌΘ- 
αἶγα. 

Ὁ. ἐπὶ τῷ ἑνί) Α5. ἃ οβϑοὶς ἀρομ {86 
ΟΠ6. 80 [μορρ΄. 859 Ο, αυοϊοα Ὀγ Ηϑοἰπά,, 
τούτων ἀποτροπῆς τε ἕνεκα καὶ γενομένων 
κολάσεως τιθέναι ἐπ᾽ αὐτοῖς νόμους. 
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ΣΏ. Οὐκοῦν τὰ τῶν βελτιόνων ; οἱ γὰρ κρείττους Ἐὶ 
’ὔ Ν Ν Ν Ἃ ’ 

βελτίους πολὺ κατὰ τὸν σὸν λόγον. 

ΚΑΛ. Ναί. 
“ Ν Ψ 

ΣΩ. Οὐκοῦν τὰ τούτων νόμιμα κατὰ φύσιν καλά, 
κρειττόνων γε ὄντων ; 

ΚΑ4. Φημί. 
5" “- ο » 

ΣΏ. Ζ4ρ᾽ οὖν οὐχ οἱ πολλοὶ νομίζουσιν οὕτως, ὡς ἄρτι 
᾿ 5 » 

αὖ σὺ ἔλεγες, δίκαιον εἶναι τὸ ἴσον ἔχειν καὶ αἴσχιον τὸ 
4 »“ »-" 9 “ 3, »ν “Ὁ 3 ἊΝ ν Ν 

ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι ; ἔστι ταῦτα ἢ οὐ; καὶ ὅπως μὴ 489 
ἁλώσει ἐνταῦθα σὺ αἰσχυνόμενος... νομίζουσιν, ἢ οὔ, οἱ 

Ν Ν » » 3 ϑ9 3 Ὡς ’, » ἰοὺ Ἕ 

πολλοὶ τὸ ἴσον ἔχειν ἀλλ᾽ οὐ τὸ πλέον δίκαιον εἶναι, καὶ 

αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι; Μὴ φθόνει μοι ἀπο- 
’ χω ’ ΨΙΟ ΝΆ 3» ε ,’ 

κρίνασθαι τοῦτο, Καλλίκλεις, ιν, ἐάν μοι ὁμολογήσῃς, 
3 ΤΩΝ Φ ἴω ἴω 

βεβαιώσωμαι ἤδη παρὰ σοῦ, ἅτε ἱκανοῦ ἀνδρὸς διαγνῶναι 
ὡμολογηκότος. 

ΚΑΛ. 
» » » 

ΣΏ. Οὐ νόμῳ ἄρα μόνον ἐστὶν αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν τοῦ 
3 “ 50ΟΝἝ '; : ΝΊν. ὃ» 3 Ν ΝΝ ’ 
ἀδικεῖσθαι, οὐδὲ δίκαιον τὸ ἴσον ἔχειν, ἀλλὰ καὶ φύσει 

᾿Αλλ᾽ οἵ γε πολλοὶ νομίζουσιν οὕτως. 

πεν ὥστε κινδυνεύεις οὐκ ἀληθῆ λέγειν ἐν τοῖς πρόσθεν οὐδὲ 1 

ὀρθῶς ἐμοῦ κατηγορεῖν λέγων ὅτι ἐναντίον ἐστὶν ὁ νόμος 
καὶ ἡ φύσις, ἃ δὴ καὶ ἐγὼ γνοὺς κακουργῶ ἐν τοῖς λόγοις, 
ἐὰν μέν τις κατὰ φύσιν λέγῃ, ἐπὶ τὸν νόμον ἄγων, ἐὰν δέ 
τις κατὰ τὸν νόμον, ἐπὶ τὴν φύσιν. 

ΧΙΙ͂Ν. ΚΑΛ. οὑτοσὶν ἀνὴρ οὐ παύσεται φλυαρῶν. 
Εἰπέ μοι, ὦ Σώκρατες, οὐκ αἰσχύνει, τηλικοῦτος ὦν, ὀνό- 

ματα θηρεύων, καὶ ἐάν τις ῥήματι ἁμάρτῃ, ἕρμαιον τοῦτο 
΄ ἈΝ ν ἦ » ΄, ΓΕ , π᾿. 

ποιούμενος ; ἐμὲ γὰρ οἰευ ἄλλο τι λέγειν τὸ κρείττους εἶναι Ο 

Ἑ. ΓΔρ᾽ οὖν οὐχ] ΒοΚΙΚ. γνοδαϊμβ 0815 
οΪὰ χϑεάϊηρ Βαῦ ὅπη οὐχ 5. ποῦ οαπᾷ 
ἴῃ ὕμθ Βοα]. ποῦ ἴῃ 0η68 τηλ]ουϊῦυ οὗ Μ55., 
ΦηΑ 15 οτηϊδύρα ὈγῪῚ ὑμ6 Ζᾶν. ἁμα ΘΚ 4110. 
Υ} Ἡγβομὶρ 1 φῥγοίδυ. ὕο τούαϊη ἰὔ. 
“15 ὁ ποῦ ὑγὰθ---β ἴῃ ἔλοῦ γοὰ γουγβοὶέ 
ὙΘΟΘΆΟΙΥ τιδϊηὐαϊηθα---Ππαῦ [Π6 γηδ]ουϊῦν 
ΒοΙα {116 ορτἴοι,᾽ ἄο. 

489. βεβαιώσωμαι ἤδη παρὰ σοῦ] “ ὑμαῦ 
1 ΤΩΔΥ ΠΘημοθίουθηἢη τηᾶῖκο 506 οὗ ἴὉ οἡ 
ὙΟῸΣ Δαύδμογιύγ, αὐτό, ὑπάουβύοοα ἔΡοΙὴ 
τοῦτο, Ὀοΐηρ ὕῃ6 οδ]οοῦ οὐ ὑπ σνϑυ. 
βεβαιώσασθαι 15. ἃ τηϊάα]6 ἰγαμδιθῖνο, ἃ8 

Ἡροϊηᾷ. τοιηδυῖτθ, μα Ξῷ “11 οοηβν- 
Ἰηᾶγθ. Οομήρατα Βδρ. 461 ἘἙ, ὡς δὲ 
ἑπομένη τε τῇ ἄλλῃ πολιτείᾳ καὶ μακρῷ 
βελτίστη, δεῖ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο βεβαιώ- 
σασθαι παρὰ τοῦ λόγον. 

Β. ὀνόματα θηρεύων] ΤΠ6 ““Δυοαρετὶ 
να οὗἨ Οἴοοσο, Τὸ ρἷνθ οἴδβθ ἴο 
ψνοΣγἀ5---ἴο 116 1 υναῖϊῦ [ῸΣ νου} ᾿πδοοὰ- 
ΤΆΟΙΟ5, ἃ5 ἃ ον ]61 [Ὁ1 ρηθ. ὅ8300)., ΒΔ Υ5 
ΟὉ]1188, τθοκοηρα 8. 5110 οὗἩ ὅπ ὑοῆραθ ἃ 
ΨΘΡῪ Ροα-βοηᾷ, πα οὗ 0815, αὖ Π15 μι οὗ 
1186, 6 ουρλὺ ὕο Ὀ6 ἀϑῃδιηοᾷ. 
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ἢ τὸ βελτίους ; οὐ πάλαι σοι λέγω ὅτι ταὐτόν φημι εἶναι 
τὸ βέλτιον καὶ τὸ κρεῖττον ; ἢ οἴει με λέγειν, ἐὰν συρ- 
φετὸς συλλεγῇ δούλων καὶ παντοδαπῶν ἀνθρώπων μηδενὸς 
ἀξίων πλὴν ἴσως τῷ σώματι ἰσχυρίσασθαι, καὶ οὗτοι 
φῶσιν, αὐτὰ ταῦτα εἶναι νόμιμα ; 

Ὁ ΣΏ. Εἶεν, ὦ σοφώτατε Καλλίκλεις: οὕτω λέγεις ; 

ΚΑΛΜ. Πάνυ μὲν οὖν. ; 
ΣΩΏ. ᾿Αλλ’ ἐγὼ μέν, ὦ δαιμόνιε, καὶ αὐτὸς πάλαι 

τοπάζω τοιοῦτόν τί σε λέγειν τὸ κρεῖττον, καὶ ἀνερωτῷῶ 

γλιχόμενος σαφῶς εἰδέναι ὅ τι λέγεις. οὐ γὰρ δήπου σύ 
γε τοὺς δύο βελτίους ἡγεῖ τοῦ ἑνός, οὐδὲ τοὺς σοὺς δού- 
λους βελτίους σοῦ, ὅτι ἰσχυρότεροί εἰσιν ἣ σύ. ἀλλὰ πάλιν 

ἐξ ἀρχῆς εἰπέ, τί ποτε λέγεις τοὺς βελτίους, ἐπειδὴ οὐ τοὺς 
ἰσχυροτέρους ; καὶ ὦ θαυμάσιε πραότερόν με προδίδασκε, 
ἵνα μὴ ἀποφοιτήσω παρὰ σοῦ. 

3) ΚΑΛ. Εἰρωνεύει, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Μὰ τὸν Ζῆθον, ὦ Καλλίκλεις, ᾧ σὺ χρώμενος 

Ο. ἢ οἴει με λέγειν--- νόμιμα] “Οὐ δ 1 
γοι 1 τηθδπ ὑμπαῦ 1 ἃ τ ὈὉ]6 Ὀ6 ροῦ ἴορο- 
ὉΠ 6Γ,--- οἱ Βαανα πα 81} βουῦβ οὗ υυγϑύοϑβϑβ, 
σοοα ῸΓ πούμιηρ Ὁ]655, Ῥουμαρ5, ἴον 
ἔβαΐβ οἵ ῬΠγβ160Ά] βύσθηρῦ, δηα {Π|6586 
ῬΘΟΡΙΘ 580 0815 οὐ ὑμαῦ,---ὐ δῦ 0Π6586 Ὁποὶν 
ΤΙ αἀἸοῦα τὸ ὅο ἢν ὕπο ἔοσοθ οἵ Ἰὰνν ἢ 
ΤῊΘ ᾿ἱπύοσρρ. αἰ ἴῃ ὑπ 56.856 ΠΟΥ 
ὐΐδοῃ ἴο ἰσχυρίσασθαι. Ἡδὶπά., ““οον- 
ῬΟΥ8 νἱσῖθαβ ἤάογο; Αϑῦ, “" ΘΟΥ̓ΡΟΥῚΒ 
ἰὴ θὰ5 ΡΟ]]οτο. Τὴθ νοῦ πὰ8 ὈοῦΝ 
566 565, θαὺ μ6 ἰαύξδου. βυϊύβ ὑῃ6 οοπίοχὺ 
Ῥούθογυ. Ῥυοῦ, οοίβου ααούθϑ Π 1ο (888. 
Ῥ. 406 (Βεοίτημαι.), χαλεπὸν ἰσχυριζόμενόν 
τι τῷ σώματι φρονιμώτατον ἐκβῆναι. 16 
ΒΆΤΩΘ 5686 18 ονϊἀθηῦ ἰὼ Ατὶβϑῦ. ἔτη. Ν. 
ἵν. 8. 26, εἰς τοὺς ἀσθενεῖς ἰσχυρίζεσθαι 
φορτικόν. ΤΠθ ἀγέϊο]θ ονιἀθηῦ]ν Ὀ6]Ομρ8 
ἴο σώματι, ποῦ, ἃ5 Αϑῦ ΒΌΡΡΟΒΘΒ, ο ἰσχυ- 
ρίσασθαι, νοῦ ἀδρομ 8. οὴ δυνατοί, ΟΥ̓ 
βοὴ δαυϊνα!θηῦ δπὐὶΠθύομ ἴο οὐδένος 
ἄξιοι,----ἃ ΝΘΥῪ ΟΟΤΆΤΔΟΙ ἔΌστη οὗ ὑμο σχῆμα 
κατὰ τὸ σημαινόμενον. φῶσιν 5 ]ρ᾽ 
νυἱῦπουῦ ἃ ο86 ἢδ5 βοδηδ}17θα τηλὴν οὗ 
Π6 σουτη., θαῦ ὑπ τϑηιθᾶϊθθ Ῥγοροβθᾶ 
ΑΥΘ ποῦ ΠΔΡΡΌΥ. Τη6 θοϑῦ, Ῥθυ 88, 15 ἃ 
ἂν οὗτοι φῶσιν, αὐτὰ ταῦτ᾽ εἶναι νόμιμα. 
ἘΤΟΙΠ 5, “ΠΟΒ5, Ργδθύοσαυδτη ἔουύαβθθ σου - 
ῬΟΥῚ5. νυ α8, 6556 Ῥούθῃ]ΟὙῸ8: οὖ ατιαθ 
Ὠ βὐαυαδηῦ, 6556 τα." Ἐτοῖῃ [1118  δῃ 
Ἡδυβᾶθ οχύγαοῦβ ὑμ6 ΦΌ]Π]οννηρ : ἰσχυρί- 

σασθαι, τούτους εἶναι τοὺς κρείττους, καὶ 
ἃ ἂν φῶσιν, αὐτά, κιτιλ. Βαῦ ῬΙΟΌΔΟΙΥ 
Ε1Ο. νγᾶβ ΤΘΥΘΙῪ ὑγαηβ᾽ ύϊηρ᾽ ἢ15 ονν ΘΟ Π- 
θοῦατα] (οχύ, ἃ5 ννα θα ΘΟ] πα Ὠϊπὶ 
ἀοϊηρ. Αβῦ ἴῃ ἢἷβ ἸΆΥΡῸΣΤ ΟΟΙΏ ἢ. 80- 
Ῥονοβ ὑμ6 οομ)]. οὗ Ἡρὶμᾶ., καὶ οὗτοι 
φῶσιν ἅττα, ταῦτ᾽ εἶναι νόμιμα, ἴο γννϊοἢ, 
πϑαῦ 88 ἰὖ ἰ8, 1 Ῥυϑου ὑπο γϑοοϊνοα ἰοχῦ. 

Ὁ. πραότερόν με προδίδασκε ---- σοϑ] 
“Ταβύγνποῦ τὴ τυλῦ τοΥΘ ρΘΩΌ]ΘΏ 655, 1οϑῦ 
1 Ἰρᾶνθ γοῦν βόῃοο]᾽ δια βθοὶς ἀποῦθου 
τηδβίθσ, προδιδάσκειν 15 5ε18 ὈΥ ῃ6 
5ῸΒΟΙ. ὕο Ὀθ Θσαίν. ο 116 5016 διδάσ- 
κειν, περιττεύει ἢ πρόθεσις ᾿Αττικῶς. 
ΒΌΡὮ. Ῥ.1]. 1016, εὖ προυδίδαξεν ἐν κακοῖς 
εἶναι σοφόν: ἌΠΟΥΟ ΕΠ]ομας οΟὔβοσνοβ, 
““ ῬγΆΘΡΟΒΙΌ1οΟ ποὺ 8111} τοὶ οομπβυϊθαξεα οϑῦ, 
ΠΙδῚ αὖ ταοηϊῦα ὑθιρο 6 ῬΥΊΟΥα 6586. ΠΌΒΩῚ 
αυοᾶ ᾿πᾶρ τραππηαοῦ ᾿παϊοοὺ. Βαῦ προ- 
διδάσκειν πα προμανθάνειν ἃτ6 ΘΟΥΤ6- 
Ἰαῦίνο ὑθυύϊηβ, ἀθπούϊηρ 6 χοϊδδϊου θ6- 
ὕννθομ τηδϑύου πα ῬΡαρ1}. Ατὶϑῦ. ΝᾺ. 
966, εἶτ᾽ αὖ προμαθεῖν ἄσμ᾽ ἐδίδασκεν: 
Ιοσρ. 648 ο, δεῖ ἐκ παίδων. .. τῶν 
μαθημάτων ὅσα ἀναγκαῖα προμεμαθη- 
κέναι προμανθάνειν. 

Ἑ. Μὰ τὸν Ζῆθον) οὐ 15 ἈΡΒορηῦ ἴῃ 8]] 
μ6 οοαάᾷ., θα 15 «ἀἄρα ἔγογη Ηργηο- 
ΒΌΠ65 ἃ Π6 γηδΔΡρΡῚη ΟΥἨ ἃ ΕἸοΥΘ᾽η6 
οοα. ὈΥ 504110., ΨΏΟ τοιλανῖκθ, “δα 
αἰβογίθ δἀάθηδα οϑοῦ Ὡθραμαϊ ρανϊοαϊα, 
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ϑ» 

πολλὰ νῦν δὴ εἰρωνεύου πρός με' ἀλλ᾽ {θι εἰπέ, τίνας λέ- 
γεις τοὺς βελτίους εἶναι ; 

ΚΑΛ. Τοὺς ἀμείνους ἔγωγε. 
ΣΩ. ὋὉρᾷς ἄρα ὅτι σὺ αὐτὸς ὀνόματα λέγεις, δηλοῖς 

Ν 3 ἌΝ 3 :9 ἊΝ Ν ’ Ἁ ’ Ψ΄. δὲ οὐδέν. οὐκ ἐρεῖς, τοὺς βελτίους καὶ κρείττους πότερον 
Ἀ » , ΟΕ Ὅν ’ 

τοὺς φρονιμωτέρους λέγεις ἢ ἀλλους τινὰς ; 
ΚΑΛ. ᾿Αλλὰ ναὶ μὰ Δία τούτους λέγω, καὶ σφόδρα γε. 
ΣΩ. Πολλάκις ἄρα εἷς φρονῶν μυρίων ] μὴ φρονούν- 

των κρεΐττων ἐστὶ κατὰ τὸν σὸν λόγον, καὶ τοῦτον ἄρχειν 

δεῖ, τοὺς δ᾽ ἄρχεσθαι, καὶ πλέον ἔχειν τὸν ἄρχοντα τῶν 
ἀρχομένων. τοῦτο γάρ μοι δοκεῖς βούλεσθαι λέγειν---καὶ 
οὐ ῥήματα θηρεύο---, εἰ ὃ εἷς τῶν μυρίων κρείττων. 

ΚΑΛ. ᾿Αλλὰ ταῦτ᾽ ἔστιν ἃ λέγω. τοῦτο γὰρ οἶμαι 
ἌΥΩΝ Ν γῇ ΩΣ ΄ Ν , κι Ν Ω 
ἐγὼ τὸ δίκαιον εἶναι φύσει, τὸ βελτίω ὄντα καὶ φρονιμώ- 

τερον καὶ ἄρχειν καὶ πλέον ἔχειν τῶν φαυλοτέρων. 
ΧΤΝ. ΣΏ. Ἔχε δὴ αὐτοῦ. τί ποτε αὖ νῦν λέγεις ; ἐὰν 

9 ἴω. 9 Ων ν ἴω Ν 9 ’ » ᾿ 

ἐν τῷ αὐτῷ ὦμεν, ὥσπερ νῦν, πολλοὶ ἀθρόοι ἄνθρωποι, καὶ 
ἡμῖν ἢ ἐν κοινῷ πολλὰ σιτία καὶ ποτά, ὦμεν δὲ παντοδα- 

,’ ε Ἁ 3 ’ὔ ε Ν 5 "»" “Ὁ δ ε ἴω 3" 

ποΐ, οἵ μὲν ἰσχυροί, οἱ δὲ ἀσθενεῖς, εἷς δὲ ἡμῶν ἢ φρονι- 
μώτερος περὶ ταῦτα ἰατρὸς ὦν, ἢ δέ, οἷον εἰκός, τῶν μὲν 

ἰσχυρότερος, τῶν δὲ ἀσθενέστερος, ἄλλο τι οὗτος φρονι- 
μώτερος ἡμῶν ὧν βελτίων καὶ κρείττων ἔσται εἰς ταῦτα ; 

ΚΑΛ. Πώνυ γε. 

αὖ, 51 68 οχγαϊ υὐὔαχ, Που τη] γοουνὶ ἀθοῦ 
ν61 δα γγδθοθαάθπύθηι 8] δὴ ᾿ἱπύουσο- 
δαθιομθια οὰπὶ ὩΘρ  Ομ6 δομ] πού, γ6] 
8 βοηὐθηὐϑιη Βα ρδοαπθηὔύθγη, απ ταῦ 
Ῥαγυϊοαϊατα δαἀνουβαιύθη Παροαῦ, δαῦ 
Πορϑηαὶ νἱ ρυαθαϊία 510. Βαὺ πμθ αϑᾶρῸ 
ἰὴ ΑἸΟΌ. 1. 109 Ὁ 185 ΘΧΕΟΌΪΥ ἴῃ ροϊηῦ: 
σκώπτεις, ὦ Σώκρατες---Μὰ τὸν φίλιον 
τὸν ἐμόν τε καὶ σόν, ὃν ἐγὼ ἥκιστ᾽ ἂν 
ἐπιορκήσαιμι: ἀλλ᾽ εἴπερ ἔχεις, εἶπέ, τίς 
ἔστι; Τὴθ ΦΟ]]ονν ἱηρ Ῥαββαρθ νου] [81] 
ἀπᾶον ϑ'[α] 0.5 τσαϊὰ : ῬΆΪΘΌ. 80 Α, πότε- 
ρον ἀλγοῦνθ᾽ ὅλως ἢ χαίροντα;--- Μὰ Δί, 
ἀλλὰ διπλῇ τινι λύπῃ λυπούμενον. Βαῦ 
Ὁῃδῦ ἴῃ ὅπ ΑἸο Ια ἄθβ νγουἹα πο αἰ] θνὰ- 
Ὁϊοη ἃ8 ν}6}1 ἃ8 ὕη68 ρυθβθηῦ. Τύ 15 ἴο 68 
οὈβοσνεα ἐμαὺ Ηθυτηορθποβ απούοβ ΠΌΤ 
ΤΩΘΙΠΟΓΥ͂, ἃ8 ἈΡΌΘΔΥΒ ἔγΟλὴ 15 5. ὈΒΟΪ δα] Πρ’ 
τὸν Ζῆνα ἴον τὸν Ζῆθον (Ἀποῦ. αν. οα. 
Ὑγ41Ζ. 111. ». 425; ΑἸάυδ5, Ρ. 155). 

490. ᾿Αλλὰ ταῦτ᾽ ἔστιν ἃ λέγω] Ο]11- 
6168, βθρίπρ ὑπ6 δρβαγαϊον ΟΥ̓ τρακῖμρ' 
ῬὨγβῖοαὶ βύσθαρῦῃ 86 οὐἰὔθυϊου οἵἉ 0106, 
ἀθοϊαγοβ ὑμαῦ 6 τηθαμὺ ὈΥ “ ὑ1|6 βύγοῃ ρου ἢ 
86 Ὀεοῦδου ἃμπα τνῖβοῦ. [Ὁ 15. ὕμ686 ννῆο, 
ΔΟσΟΥαΙπρ ὕο πδῦθγα] Πϑύϊοθ, οαρηῦ ἴο 
δον 8 ἃ “ἼδνΘ τποῦθ᾽ ὑμϑη ὑμῖν 1η- 
Γουῖοσβ. ΤῊ Β8ΠΔ]ΟΡΊΘΒ5 νν 1 ΒΟΟΣ. Βαρ’- 
δοβῦβ, σῸ ὕο ργόνθ ὑμπαῦ {ὑμ6 ννῖ88 Ἰη8 15 
ΘΩδΙ 16 α ὅο τηοῦο Ῥοννοῦ, θαῦ ποὺ ἴο ἃ 
ἸΑΥΡῸΣ 5Π816. ΟΥ̓ ῬΓΟΡΟΥΟΥ ὑμᾶη 1115. 1᾿- 
ἔουλουβ. 
Ῥοᾶγ πὰ ὑῃ6 θρΆΡΙΙο 18 οοπϑοιυαίοα. 
Τὴ ᾿ηδύδῃοθβ δἀἀπορα ἅτ ὑβθη ὃἃ5 π888} 
ἔγοσῃ σοχηχηοη 110, ἃπμα ἃγὸ ποῦ ὕϊι6 1655 
ΔΡΡοβιῦΘ ἔον ὑποὶν βυπαϊθα ρυούθθα ἈΘΏ 688. 

Β. ἄλλο τι οὗτος) 1 πᾶνγο [Ο]]οννοᾶ 
ΒΟΚΙΚ. 1. οὐηιὀ ϊηρ ἤ, ΜΜΒΙΟΩ 6 οοαά, 
ἰμβουῦ ον τί. 

490 

Β 

Ὅλ {}185. ῬυϊΏΟρΡ]86 Ὅπμ0 γἉ]ηρ. 
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3 “5 , “ ’, , δὺνὦ ε , 
ΣΩ. Ἢ οὖν τούτων τῶν σιτίων πλέον ἡμῶν ἑκτέον 

9 “ Ψ β λ ᾽ 9 ᾽ “ἡ ΄΄“ Ἃ » ’ 5 ΄Κ“΄ 

αὑτῷ, οτι βελτίων ἐστίν, ἢ τῴ μὲν ἄρχειν πάντα ἐκεῖνον 
᾿" ’ Ν. ΄ὰ μ᾿ 

δεῖ νέμειν, ἐν δὲ τῷ ἀναλίσκειν τε αὐτὰ καὶ καταχρῆσθαι 
3 ἩΎΥ» ΄ “ ᾿ 3 Ν 

εἰς τὸ ἑαυτοῦ σῶμα οὐ πλεονεκτητέον, εἰ μὴ μέλλει ζημι- 
ω 9 Ν “- Ἀ ᾽ ““ »»Ἂ»ν ε “ὦ τ ος 

οὔσθαι, ἀλλὰ τῶν μὲν πλέον, τῶν δ᾽ ἔλαττον ἑκτέον᾽ ἐὰν 
δ νὰ ὔ 5 ων 

δὲ τύχῃ πάντων ἀσθενέστατος ὦν, πάντων ἐλάχιστον τῷ 
βελτίστῳ, ὦ Καλλίκλεις ; οὐχ οὕτως, ὦ ᾽γαθέ; 

ΚΑΛ. [Περὶ] Σιτία λέγεις καὶ ποτὰ καὶ ἰατροὺς καὶ 

Ὁ φλυαρίας: ἐγὼ δὲ οὐ ταῦτα λέγω. 

ΣΩ. Πότερον οὖν τὸν φρονιμώτερον βελτίω λέγεις ; 

Φάθι ἢ μή. 

ΚΑΛ. Ἔγωγε. 

ΣΩ. ᾿Αλλ᾽ οὐ τὸν βελτίω πλέον δεῖν ἔχειν ; 
ΚΑΛ. Οὐ σιτίων γε οὐδὲ ποτῶν. 
ΣΩ. Μανθάνω, ἀλλ᾽ ἴσως ἱματίων, καὶ δεῖ τὸν ὑφαν- 

, , διε » Ν χω Ν , 
Τικωτατῶτον μέγιστον ἱμάτιον, εχέιν και πλεῖστα και καλ- 

λιστα ἀμπεχόμενον περιιέναι. 
ΚΑΛ. Ποίων ἱματίων ; ; 

ΣΩ. ᾿Αλλ᾽ εἰς ὑποδήματα δῆλον ὅτι δεῖ πλεονεκτεῖν 

Ἑ τὸν φρονιμώτατον εἰς ταῦτα καὶ βέλτιστον. τὸν σκυτοτό- 
» ,ὔ αν ΝΣ δή Ν " ε μον ἴσως μέγιστα δεὺ ὑποδήματα καὶ πλεῖστα ὑποδεδε- 

μένον περιπατεῖν. 
ΚΑΛ. Ποῖα ὑποδήματα φλναρεῖς ἔχων ; 

Ῥ. [Περὶ] Σιτία λέγεις. ΤΠ Ῥυβροβὶ- 
ὑΐοι 15 ᾿π ουροϊαθοᾶ. Ῥ]αῦο τνουἹὰ ἤκνθ 
τγιδΐθη περὶ σιτίων λέγεις. 1 πᾶνα ὕποτο- 
ἔογϑ ἐο]οννοα ΗΒ μὶρ᾽ ἴῃ. Ὀγδοϊκοῦϊηρ' τῦ. 
50 491 Α, ἔου περὶ τίνων ὃ κρείττων τε 
καὶ φρονιμώτερος πλέον ἔχων δικαίως 
πλεονεκτεῖ; ἰῇ 15. οἷον ὑμαῦ Ῥ]αῦο τνγοῦθ 
τίνων . «. πλέον ἔχων, 1. 6. 1 ποῦ ἱματίων 
ΟΥ ὑποδημάτων. [πὰ {πὶ8 Ἰαδῦον. ᾿ῃβύϑμοθ 
γν6 τηυϑὺ ᾶνα δα περὶ τίνα, “ἴῃ γοραγά 
οὗ ννηαῦ Ῥ᾽ Ιῃ Οοῃ8 οοὰ. α 18 ννυυιδῦθιι ον. 
ων, μὰ Ἡδἰὶμπᾶ. τρϑιμαυκθ, “ Βαυὶὰθ5. ἰο- 
ααθηαὶ οο ροπυβ πλεονεκτεῖν περί τινος 
ῬΙῸ περί τι; Ου)ὰ5. ΘΧΟΠΊΡ] απ. ΠΟ 68 ἴῃ 
Ρτοιηρῦα. 1ῃ ὈΟΐῃ οα888 ὅΠ6 ῬΥΘΡΟΒΙ ΓΟ 
ΤΥ 5 ὉΠ6 1ἀἸοιὴ οΟΥἮὨ ὑπ Ἰαπριδαρο; ἃπᾷ ἴῃ 
ὑπ6 βθοομὰ ἰηβίϑῃοθ 1 βϑθθὴβ ἤο ἢᾶνο 
οοῖηθ ἄοννα ἤτοι ὕπ6 ρυθοθαϊῃρ 6. ΟΕ 
80. ἰημθρροϊαϊρα περί 1 566. 8ῃ ᾿Ἰηϑύβῃοθ 
8450 ἴῃ Ῥμοδοῦ. 179 Ἑ, καὶ γάρ, ὦ ὦ Σώκρατες, 
[περὶ] τούτων τῶν Ἡρακλειτείων, ἢ ὥσπερ 

σὺ λέγεις Ὁμηρείων, καὶ ἔτι παλαιοτέρων, 

αὐτοῖς μὲν τοῖς περὶ τὴν Ἔφεσον, ὅσοι 
προσποιοῦνται ἔμπειροι εἶναι, οὐδὲν μᾶλλον 
οἷόν τε διαλεχθῆναι ἢ τοῖς οἰστρῶσιν : 
“ΟἹ μο86 Ἡδοτγδοϊοϊξθαηβ, ὥσ., οβ6 αὖ 
μοδα-απαγύουθ (αὐτοῖο) ψὴΟ ᾿ἰἷνθ αὖ ουὐ 
ὩΘΔ ΕἸΡΗΘΒι15,᾽" ἃ5. αἰβῦϊρ αἰβϑηθα, [Ὁ οχ- 
ΔΙΩΡ]6, ἔγοτη ὕμο Ἡ υδοϊοιῦθδηβ αὖ Α ΡΠ ΘΒ. 
ΤῊΒ. 608. Ὀοδῦου ὕμϑ 86 δυνατὰ 
του ηρ, “ ααοα «αὐὐϊποῦ δα,᾽ οὐ ὄνθῃ, 
Ὧ5 ἴὖ Βθοίὴβ ὅο τὴ6, ὕμαῃ ὑμ6 γῆοτο ἴη- 
σοαϊοῦβ Βαρροβιθϊου. ὑμαῦ Ἡρακλειτείων 
15. ὕμθ δριὑπμοὺ οἵ δογμάτων παπαρογβίοοᾷ, 
ποῦ οὗ ἀνδρῶν, 5 ὕὯΘ ψογ8 Ἡρακλείτου 
ἑταῖροι Οοουγγΐηρ ἃ ἔδνν ᾿ἴπ68 ὈΘΌΥΘ 
ννουϊα Ἰολὰ ὰ5 ὕο βϑᾶρροβο. Αα οἶθαν ἴῃ- 
βύδηοο, ποὐθα ὧν [6 σογῃ., ΟΟΟῸ 5 114. 
181 Ὁ: τὴν μὲν ἀλλοίωσιν, τὴν δὲ [περὶ] 
φοράν. 

Ἑ. Ποῖα ὑποδήματα φλυαρεῖς ἔχων] 
“Ὑμαῦ β,οθβ ἃ γοὰ ρῥγαύηρ ἃρουῦ ἢ᾽ 
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ΣΏ. ᾿Αλλ᾽ εἰ μὴ τὰ τοιαῦτα λέγεις, ἴσως τὰ τοιάδε’ 
οἷον γεωργικὸν ἄνδρα περὶ γῆν φρόνιμόν τε καὶ καλὸν καὶ 
ἀγαθόν, τοῦτον δὴ ἴσως δεῖ πλεονεκτεῖν τῶν σπερμάτων 
καὶ ὡς πλείστῳ σπέρματι χρῆσθαι εἷς τὴν αὑτοῦ γῆν. 

ΚΑΛΔ. «Ὡς ἀεὶ ταὐτὰ λέγεις, ὦ Σώκρατες. 

ΣΏ. Οὐ μόνον γε, ὦ Καλλίκλεις, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν 

αὐτῶν. 

ΚΑΛ. Νὴ | τοὺς θεούς, ἀτεχνῶς γε ἀεὶ σκυτέας τε καὶ 491 

κναφέας καὶ μαγείρους λέγων καὶ ἰατροὺς οὐδὲν παύει, 

ὥσπερ περὶ τούτων ἡμῖν ὄντα τὸν λόγον. 
ΣΏ. Οὐκοῦν σὺ ἐρεῖς [περὶ] τίνων ὁ κρείττων τε καὶ 

φρονιμώτερος πλέον ἔχων δικαίως πλεονεκτεῖ; ἢ οὔτε ἐμοῦ 
ὑποβάλλοντος ἀνέξει οὔτ᾽ αὐτὸς ἐρεῖς ; 

ΑἸ ϊου  Αλλ᾽ ἔγωγε καὶ πάλαι λέγω. πρῶτον μὲν τοὺς 

κρείττους οἵ εἶσιν, οὐ σκυτοτόμους λέγω οὐδὲ μαγείρους, Β 

ἀλλ᾽ οἱ ἂν εἰς τὰ τῆς πόλεως πράγματα φρόνιμοι ὦσιν, 
ὄντινα ἂν τρόπον εὖ οἰκοῖτο, καὶ μὴ μόνον φρόνιμοι, ἀλλὰ 
καὶ ἀνδρεῖοι, ἱκανοὶ ὄντες ἃ ἂν νοήσωσιν ἐπιτελεῖν, καὶ 

μὴ ἀποκάμνωσι διὰ μαλακίαν τῆς ψυχῆς. 
ΧΗΩΥ!. ΣΩ. 

Οορ. Ῥμαρᾶν, 286 τ, τί δῆτα ἔχων 
στρέφει; ΑΥν. Το]. 1151, τί δῆτα δια- 
τρίβεις ἔχων; ὅϑ'τ)οἢ ῬὨγαθο5. 85. ληρεῖς 
ἔχων, φλναρεῖς ἔχων ἃγ6 οογηχηοι ἴῃ ῬΙαΐο 
δα Αὐἰβύορμδηθβ. 76 [ὍγΟΘ οὗ ποῖος ἴῃ 
ΒΌΘὮ ΟΔ565 15 ἔἈΧΆ]1ΑΥ. 

ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν] 3.86 ἃ 5ϊπη)ῖ- 
αν σϑύουῦ ἴὰ Χρη. οι. ἵν. 4. 6, καὶ ὅ 
Ἱππίας ἀκούσας ταῦτα, ὥσπερ ἐπισκώπτων 
αὐτόν, Ἔτι γὰρ σύ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 
ἐκεῖνα τὰ αὐτὰ λέγεις, ἃ ἐγὼ πάλαι ποτέ 
σου ἤκουσα; καὶ ὃ Σωκράτης, Ὃ δέ γε 
τούτου δεινότερον, ὦ Ἱππία, οὐ μόνον ἀεὶ 
τὰ αὐτὰ λέγω, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν" 
σὺ δ᾽ ἴσως διὰ τὸ πολυμαθὴς εἶναι περὶ 
τῶν αὐτῶν οὐδέποτε τὰ αὐτὰ λέγεις. (Ἃ]- 
110 168 μοῦ αἴδοῦβ ποὺ ὅο 566 {16 ροϊμῦ οὗ 
ὑπ6 γϑυηδυῖς, ν ΐο ἰθ τ] Ἰοσῦ ΡΟΝ 
Ἡ]ρρἱδ5 (]. 6.), Ὡο ἀθυνθῦβ ἴθ ἀρραγθαῦ 
ϑοοὰ ἔτ, ᾿Αμέλει, πειρῶμαι καινόν τι 
λέγειν ἀεί. ΑἸΟΙ Ια 65 5ΒΠονν5 συϑαῦθι ἴπ- 
[6 ]Πρθμοθ: ΞΎμΡ. 221 Ἐ, ὄνους κανθη- 
λίους λέγει καὶ χαλκέας τινὰς καὶ σκυτο- 
τόμους καὶ βυρσοδέψας, καὶ ἀεὶ διὰ τῶν 
αὐτῶν ταὐτὰ φαίνεται λέγειν, ὥστε ἄπει- 
ρος καὶ ἀνόητος ἄνθρωπος πᾶς ἂν τῶν 

Ὁρᾷς, ὦ βέλτιστε Καλλίκλεις, ὡς οὐ 

λόγων καταγελάσειε, κ.τ.λ. 
491. ἀτεχνῶς γε ἀεί] «Ὑοαῦ Ἰἰύθγα!ν 

ὭΘΥ ΘΙ 668586 ἔγοτῃ ὑ  Κ]ηρ',᾿ ὅτο., Ξξ 1ῦ 15. Ὡ0 
οχαρροναίζοῃ ὕο βᾺγ ὑμαῦ ὕμιο86 ὕΟρ᾽ο5 ΔΥ6 
ΔΙνναγ 5 ἴῃ γοῦν τηοαύ, ὕο ὑπ Θχοϊ βίος οἵ 
οὐἤθυβΒ. [1 15 αἰποα] ο ἀπαουβίαμα 
ΘΟ] ΘΙ ΙῺ.᾿5. τ ϑίθυθμοθ ἔν μ6 ἀτέχνως 
οὗ [6 Βοά]. ΤΠ ἰἀϊοϊηδῦϊο τι88 οὗ ἄτεχ- 
νῶς, “δούυδ]]ν, “ Ἰιὔθχ Αγ, “ νιῦποαῦ 
γῃούα ΒΟΥ ᾿ ΟΥ “δχάσρογαύιοη,, 15. ΤΆΤ ΠΑΡ 
ὕο 811] τοδᾶθυβ οὗ Ῥ]αῦο ἃηα Αὐϊϑῦορῃαπβδϑ. 

᾿Αλλ᾽ ἔγωγε καὶ πάλαι λέγω) “ΨΜὩγ, 1 
μάν Το] γοι Ἰοηρ' ἃρῸ.᾽ ΟὟ [18 ύα Ὁ. 
γα Κ5, “ 1146 586 βηηα]αὺ (Ὁ]]160165 θα, 
αὐδθ πὰπο ἰοῦσα δϑῦ, ζατῃ δηῦθα αἰχ1586, 
απ ὑδϑημᾶάθηχ ἸοηρΘ ἃ]ϊα ργοροβαοιιῦ.» 
ΓΒ 15. ἀπ]αϑῦ ὕο δ] ]10165, νμο πδα οἷο- 
ἀΌΘΏΟΙΥ τηδϊηὐαληθα 6 ΒΌΡΟΥΙΟΥΟΥ οἵ 
Ῥγδούϊοαὶ ὑδϊθαῦ ονοῦ ὑμ6 ννἱβάογη οἵ ὑπ6 
Β0 0015, ἀμᾷ παα βίοοα ἃρ ἴον ὕπο χυἱραῦ 
ΟΥ̓ πὸ 4016" τᾶπ (φύσιν ἱκανὴν ἔχων 
ἀνήρ, Ὁ. 484) ὕο »ννονῖς 18. Ψ 11} ἀροῖ ὑμ6 
ναϊραν μθρα. ὙΠῸ “ οὨ]]Π]α Ια 5 ̓ 15 ταῦμον 
οὐ ὕδμθ ραχῦ οὗ ϑοον., γγῇο μα ἤδη ἃ 
αἰ] οοὐϊοϊα ἢ 5. φαἀναμύαρθ οὗ ἃ τίου οα] 
ΟΡΡοπρῃῦ. 
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ἐκ ϑέψας: τῆς Διο ν “ “ ἃ ΜΌΝ “ Ν Ν Ν᾿ 
ταὐτὰ σύ τ᾽ ἐμοῦ κατηγορεῖς καὶ ἐγὼ σοῦ; σὺ μὲν γὰρ 
»ν Ν 5. ὅγὲν , ὴ 2 5..Ν δ κι 
ἐμὲ φὴς ἀεὶ ταὐτὰ λέγειν, καὶ μέμφει μου: ἐγὼ δὲ σοῦ 

3 ’, Ψ 3 ὔ “τοὺς ’, Ν ω ΜΝ ῪςὋἪἷ 3 Ν 
τοὐναντίον ὅτι οὐδέποτε ταὐτὰ λέγεις περι τῶν αὐτῶν, ἀλλὰ 

τοτὲ μὲν τοὺς βελτίους τε καὶ κρείττους τοὺς ἰσχυρο- 
, ε.» δ. Ν δ , - , ΕῚ 

τέρους ὡρίζου, αὖθις δὲ τοὺς φρονιμωτέρους, νῦν δ᾽ αὖ 
ἕτερόν τι ἥκεις ἔχων: ἀνδρειότεροί τινες ὑπὸ σοῦ λέγονται 

ε Ψ' Ν ε ΄’΄ 3 3 3 3 ᾽ὔ 3 Ν. 9 

οἱ κρείττους καὶ οἱ βελτίους. ἀλλ᾽, ὦ ᾽γαθέ, εἰπὼν ἀπαλ- 

λάγηθι τίνας ποτὲ λέγεις τοὺς βελτίους τε καὶ κρείττους 
ΜΠ πε Ὴς 

καυ εις Ο Τι. 

ΚΑΛ. ᾿Αλλ εἴρηκά γε ἔγωγε τοὺς φρονίμούς εἰς τὰ 
ἴω ’, , ΝΡ ’ἤ 

τῆς πόλεως πράγματα καὶ ἀνδρείους. τούτους γὰρ προσ- 
ἢ» Ψῃ 7 » ἊΝ ΝῚ ’ ᾿ Φ ΡῚ ’ ᾽ 

ἥκει τῶν πόλεων ἄρχειν, καὶ τὸ δίκαιον τοῦτ᾽ ἐστί, πλέον 

ἔχειν τούτους τῶν ἄλλων, τοὺς ἄρχοντας τῶν ἀρχομένων. 

ΣΩΏ. Τίδέ; αὑτῶν, ὦ ἑταῖρε; 

ΚΑΛ. Πῶς λέγεις ; 
ν Ψ , ἄς ε “ ΌἫΌΙἊΝἢ ΕῪ 

ΣΩ. Ἕνα ἐκαστον λέγω αὑτὸν ἑαυτοῦ ἀρχοντα. ἢ 
ἴω Ν ὑδὲ ὃ “Ὰ ἈΠ ΕΊΝ, ε ν᾽. “ δὲ Ὑλλ ᾿ 

Τοῦτο μεν οὔυὔοὸέν Οοει, αὑτον εαὐυστουν αρχέειν, Των οε ἃ ων ; 

ΚΑΛ. Πῶς ἑαυτοῦ ἄρχοντα λέγεις ; 

ΣΩ. Οὐδὲν ποικίλον, ἀλλ᾽ ὥσπερ οἵ πολλοί, σώφρονα 

ὄντα καὶ ἐγκρατῆ αὐτὸν ἑαυτοῦ, τῶν ἡδονῶν καὶ ἐπιθυ- 
μιῶν ἄρχοντα τῶν ἐν ἑαυτῷ. 

ΚΑΛ. 

φρονας. 
Ὡς ἡδὺς εἶ! τοὺς ἠλιθίους λέγεις τοὺς σώ- 

ΟΣ. Πῶς γάρ; οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν γνοίη ὅτι οὐ 
ῪΝΝ ’ 

τοῦτο λέγω. 

τ. Τί δέ; αὑτῶν, ὦ ἑταῖρε] “ Τ6]] τηο, 
ἄο γοι τηθϑὴ γᾺ]ΘΓΒ5 ΟΥ̓ δ} ΘΠ156]ν 65 γὮΘΗ 
γοῦ 5ρϑὰκ οἵ ἄρχοντας ἢᾧ ΤῸ Π686 ψγογαβ 
06 οοἀᾷ. ααἀα ναγϊουβὶγ ἤ τι ἄρχοντας ἢ 
ἀρχομένους : τί ἤ τι ἄρχοντας ἢ ἀρχο- 
μένους : ΒΟΩ]. ἤ τι ἀρχομένους. ΑἸ] {18 
νγὰ5 Θχρϑι θα ἴοι ὑμ6 ἑθχῦ ὈγῪ ΒῸκΚ., 
Ὑγ 80 18. [Ὁ]]ονν οα Ὀγ ὑπ6 Ζῦγ. δα Ἡ Ὑβο]ρ'. 
Βοχαθ αὐϊοιηρῦβ ἢᾶν Ὀθθὴ τηϑᾶθ ἴο 6χ- 
Ῥίαΐη οὐ ϑιῃθῃα ὕμοβ δαάϊθομαὶ ὑνοσαβ, 
ΜΙ, Βονανοῦ ἴθ 811 ῬγΟΌΔὈΝΙγ, το- 
Ῥύθϑοθιῦ δὴ οἰα ρ]οββ. ὍΡΟΣ. οΟΥ. 5 α168- 
ὑΐοθ. Τῇ ἤ τι, ροῦδ}05, 15. ἃ σουτα ὑϊο 
οἵ ἤτοι, “ νἸἀ δ] σοῦ, νυν 10}, Κκὸ ἤγουν, 
15 οπηᾶ ἴθ ὑΠ18 56η86 ἴ'ἴῃ 50 ΠΟ] 116 
ατθοῖς. ὅϑοου. ῬυΘΘΘ ΜΟΥ βῦαῦθϑθ Ὠ18 τ ΘΔ - 
ἵῃρ ἴο θ6 5.0} ἃ5 1 πᾶν τορυβοηὐρα ἴῦ; 

Δ Πα ἱπαθρᾶ ὑπ 18 θυ! θη ἐγ τὸ Ρ]α 66 
ἴον ἀρχομένους. (Ἄ]]1Ο165 18 ποῦ ΓΆΧΆ] ΩΡ 
νἱἢ ὑπ6 ῬὮχαβθ αὑτοῦ ἄρχειν, ψΨΠΪΟΙ, 
ὩΘνΘΥΌΠ61]655, ϑοου. ἄθοϊασοθ ἕο 6 “πο- 
μϊηρ᾽ ΒΘ Ὀ6]16 οὐ γθοοηαϊῦο,, δαὺ ᾿ἀρηὐϊοαὶ] 
ἢ ἐγκρατὴς ἑαυτοῦ, ἃ ῬΏΓΑΒΘ οὗὁὨἍ ουτγοηῦ 
56 ἴῃ ΘὍΠΘΙΑΙ βοοϊθῦγ. 

Ἑ. Πῶς γάρ; οὐδείς --- ὅτι οὐ τοῦτο 
λέγω) 1}ινῖ5. 18 ὕπ6 γρααϊπρ οὗ Αϑῦ δπᾶ 
ὕι6 Φάᾷν. Τηθ γηδ]ουιν οἵ Μ55. δνθ 
πῶς γὰρ οὔ; ν»γοτ 5. νΠῚοἢ, ὕο ἀνοϊά {Π6 
οοπὐγδαϊούοη, ΒΕΚΚ. ρῖνοθ ὕο ΟἍ]1101685. 
ΤῊΘ οὔ Ποννον υ τη  Ὀ6 δοοοηὐθᾷ [Ὁ ὈῪ 
86 [Ὀ]]οννηρ οὐδείς; Δηᾶ νν6 ορύδϊπ 086 
ΤΟ]]οννηρ᾽ ΤΘΑΒΟΠΔΌΪΥ Βα Ἰβ β οὔ ΟΥὙ Β6Ώ56: 
αἰ. “Ἠονὶ ἅγο}}] γοὰ αὔθ! ὈΥ γοῦν 
ὑθιηροχαῦθ θὰ γοῦὺ τηθϑὴ ὕμ6 γνϑὰκκ δμᾶ 
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ἘΣ Ἂ τῆς Ἅ 
ΚΑΛ. Πάνυ γε σφόδρα, ὦ Σώκρατες. ἐπεὶ πῶς ἂν 

3 ’ » 5 ’ ε ΄“ 9 ἈΝ “9 

εὐδαίμων γένοιτο ἄνθρωπος δουλεύων ὁτῳοῦν ; ἀλλὰ τοῦτ 
5 Ἁ Ν Ν Ψ Ν ΩΝ δί ἃ ΕΣ τὸς “ ἐστὶ τὸ κατὰ φύσιν καλὸν καὶ δίκαιον, Ὁ ἐγώ σοι νὺν 

564 νἉ ἊΝ ν ΄“ ΝΥ 9 »“" 2 Υ 

παῤῥησιαζόμενος λέγω, ὅτι δεῖ τὸν ὀρθῶς βιωσόμενον τὰς 
ων ’ ον 4 

μὲν ἐπιθυμίας τὰς ἑαυτοῦ ἐᾷν ὡς μεγίστας εἶναι καὶ μὴ 
: ΄, , Ἁ ε " » ε Ν ον κολάζειν, ταύταις δὲ ὡς μεγίσταις οὔσαις ἱκανὸν | εἶναι 492 
ὑπηρετεῖν δι’ ἀνδρείαν καὶ φρόνησιν καὶ ἀποπιμπλάναι 
ΓΝ Δ 4 εἰ 3 ,ὕ , 3 Ν κ᾽ 9 “5 “- 
ὧν ἂν ἀεὶ ἡ ἐπιθυμία γίγνηται. ἀλλὰ τοῦτ΄, οἶμαι, τοῖς 

“ 3 ἸᾺ ῳ ᾽ Ἁ ἐφ 3 3 

πολλοῖς οὐ δυνατόν" ὅθεν ψέγουσι τοὺς τοιούτους δι᾿ αἰ- 

σχύνην ἀποκρυπτόμενοι τὴν αὑτῶν ἀδυναμίαν, καὶ αἰ- 
Ὅν Ψ “- 

σχρὸν δή φασνν εἶναι τὴν ἀκολασίαν, ὅπερ ἐν τοῖς πρόσθεν 
, ἈΠ ΥΨ.' »,Ἅ δι ’ Σ ’, 3 , 

ἐγὼ ἔλεγον, δουλούμενοι τοὺς βελτίους τὴν φύσιν ἀνθρώ- 

πους, καὶ αὐτοὶ οὐ δυνάμενοι ἐκπορίζεσθαι ταῖς ἡδοναῖς. 
ἴω Ν 

πλήρωσιν ἐπαινοῦσι τὴν σωφροσύνην καὶ τὴν δικαιοσύνην 
Ν Ἢ ε “» 3 » 

διὰ ΤῊΨ αὕτων ἀνανδρίαν. 

ΒΙΠ1016. 00), “ον 50 ΘνΘΥΥ ΟΠ6 
τησϑῦ Κῆον ὑμαῦ ὑπαῦ 185 ποῦ ΤΥ τηθϑι- 
1ηρ. Οὐἷ, “ΟΝ! Ὀαῦ Ὁ 15, ΞοοΥ,; ῸΓΣ 
ΠΟΥ ΟΔ ἢ ἃ ΧΏ8 1) ῬΟΒΒΙΌΙΥ 6 ΠΕΡΌΥ 80 ἸΟΠρ᾽ 
ἃ 5 ἢ 15 ἴῃ Ὀοπᾶαρθ---Ἴ οασ ποῦ ἤο  ΒοΙα 
ΟΥ ψηδῦ ; 1. 6. ψ ϑῦμο ἴο Βἰμη501 οὐ ἴο 
Δηοῦμου. ΕῸΓ 8) ᾿ῃβδύβηηοα οὗ {815 γα ΠΟ Γ᾽ 
ΤΆΤΟ Ὅ86 ΟὗἩἨ πάνυ γε σφόδρα (νν ῖο ἢ) 15 
ΘΟΙΩΙΠΟΉΪΥ ἃ Β ΠῸΠρ᾽ ΠΡ οι, ἀηα ποῦ, 
ἃ5. Ποῖθ, ἃ οοῃύγααϊοίϊοη), οοιάρατθ 1)6- 
τηοβίῃ. ἄθ Ελ]βα Τοραῦ. Ὁ. 590, ὃ 191. 
ΒΟΚΙ., οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ οὕτως ἦν ἄθλιος 
ὥστε... ταῦτ᾽ οὐκ ἐβουλόμην γίγνεσθαι. 
καὶ σφόδρα γε, ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι. Α 
αἰογθηῦ ὕΌση 15 ρίνθα ὕο {η6 ράββϑαρθ, ὈΥ͂ 
{Π6 τοδαϊηρ Τουμα ἴῃ ὑπο Βοα]., ἃπὰ δῦ 
Ἰοαϑῦ ὕνγο οὔμθιβ. Σῶ. Πῶς γὰρ οὔ; 
οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν γνοίη ὅτι οὕτω λέγω. 
ΚΑΛ. Πάνυ γε σφόδρα, κιτιλ. Τἢ15 ἴθ 
«αὐορίοθα ὈΥ Β[4110., ννῆο ροῦβ. ονϑὰ ὕδ8 
απο οὗ τρακίηρ ϑοοΥ, ἸΔΘΆΘΙΥ ὑ86 
ἐθιρογαῦθ υνἱῦ {6 ΦΌΟΠ8.. ὈΥ ὕμ6 τϑ- 
τ Δ ]ς, “ Θυοα ϑοογαῦθα αὐ ῦϑπο οομοραϊῦ, 
ἰάθοαὰθ χοϑρομαθῦ δῖ. : μίαμὲ τυδ7Ὸ ἢ 
χιλζὀοί οηῖηι ἐμέοίζέφαξ͵ ἐέα τι6 δϑηεὶγθ.᾽ 
ἼΠ15. “ἀτθεμτῦν "ἡ οαηποῦ Ὀαὺ ὑμιηὶς 
χα ἸΒΌ] θα ; δηα ὑπογοίοσ, ὑπουρὴ ποῦ 
ννιμοαῦ τοϊαοίαμοθ, ἤᾶνο ρου ἴῃ 
0Π15 ᾿ηβύδποο ὑπ6 νυ]ραῦο ἤο ὑπ6 Βοα]οίδῃ 
γϑδαϊηρ. ΕῸΡ ὕπρ βορύϊπηθμθ οχρυοϑβοα 
ὈΥ ΟἸ]]10165 οογρατθ ὑΠ6 οομνουβαύϊοη ΟΕ 
οον, νυ ΤΣ Βυηοἢ5, ΕΘΡΌΘΙ. 348 Ὁ, 
οὐκοῦν τὴν μὲν δικαιοσύνην ἀρετὴν [κα- 
λεῖς} τὴν δ᾽ ἀδικίαν κακίαν. Εἰκός γ᾽, 
ἔφη, ὦ ἥδιστε, ἐπειδὴ καὶ λέγω ἀδικίαν 

ἐπεί γε οἷς ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρξεν 

μὲν λυσιτελεῖν, δικαιοσύνην δ᾽ οὔ. ᾿Αλλὰ 
τί μήν; Τουναντίον, ἢ δ᾽ ὅς. Ἢ τὴν 
δικαιοσύνην κακίαν; Οὐκ, ἀλλὰ πάνυ" 
γενναίαν εὐήθειαν. ὙΥΙ ΠΟ} σοχηρ. 
ΤΠας. 111. 89, καὶ τὸ εὔηθες, οὗ τὸ γεν-. 
ναῖον πλεῖστον μετέχει, καταγελασθὲν 
ἠφανίσθη. 

ἐπεὶ πῶς ἄν] Οὐτηρ. Τιγ818 207 Ὁ, δοκεῖ 
δέ σοι εὐδαίμων εἶναι ἄνθρωπος δουλεύων 
τε, καὶ ᾧ μηδὲν ἐξείη ποιεῖν ὧν ἐπιθυμοῖ; 
Μὰ Δ᾽ οὐκ ἔμοιγε, ἔφη. ὅ0)0]., ἐντεῦθεν 
ὃ περὶ τῆς τελικῆς αἰτίας τῶν ἠθικῶν 
λόγος. ἔστι δὲ ἀρχὴ κατὰ μὲν Σωκράτην 
τἀγαθά, κατὰ δὲ Καλλικλέα αἰσχρὰ ἡδονή. 

492. ἀποπιμπλάναι ὧν ἂν ἀεὶ ἢ ἐπι- 
θυμία γίγνηται) "ἴο ρσ]αῦ ΘΔ Οἢ βασοβϑδῖνο 
δρρϑύῦϊθα νυὰῦ 105 ΔΡρσορχιαῦ ἔοοα. ΟΥ̓ 
1185, βᾶγ8 (ὐ8]1101605, ὑμ6 συαϊραν ἅτ ἴπ- 
ΘΆΡΔΡΙ6: δηα ἤθηοθ ποὺ οομᾶθιηῃ {16 
ΔΌΙΟΥ ἔδυ, Ὀδὶπρ ἀϑῃδιηθα οὐ ὑμοῖὶν ον 
ἱποαρβοιῦν, πα νυ ϑῃϊηρ ὅο δῖα τ : 1, 6. 
μου αἱνογῦ αὐὐθηύίουῃ τοσὰ ὑμὶν οὐ 
ἀοἴδοῦβ ὈΥ δρυιβὶπρ᾽ οὔ 618. 

Β. ἐπεί γε οἷς} “ΞΌΡΡΟΒΟ, ἴογ' ᾿Ἰηϑύδῃοο, 
ὃ ΤηΔΙ 15 ἃ Κιηρ 5. 50ηὴ ἤο Ὀθρὶη Μ 10}, Οἵ 
15. 8016 ὈΥ Πῖβ οὐ πδύῦατα] σΘηϊα5. ἴο ροῦ 
Ἀἰγαβ6 1} ἀρροϊηὐοθα ἴο ἃ Πρ οὔῖοο, οὐ ἴο 
τ Δ κα ΕΙτΏΒ61 ἃ ὑγγαηῦ ΟΥ᾽ Τηθθο Σ᾽ οὗ 
81. ΔΟΒοΪαῦθ ρουθυητηθηῦ, νυ μαῦ ὑγ6 16 1ὴ 
ὑχναῦῃ τλοσο αἰβρυδοθί Ὁ} ΟΥ̓ΥΩΟΥΘ ἸὨ)Υ]ΟῸΒ 
ὑὕμαῃ ὕθιρθυδηοθ ἴο ῬΟΥΒΟΤΒ. ἰκὸ ὕΠ686 : 
γγ}0, ἰηβύθαα οὗ ὑδκῖπρ ὑπεὶν Ε]] οὗ σοοᾶ 
πτὴρ5. ννιὺποαῦ Ἰοὺ οὐὁἨ υϊπάγδηοο, βιουα 
γΟΪ ΔΎ ἰηνιΐα ὑμ6 ἰὼν ἴο 6 Ἰονὰ 
ονοῦ ὑπριὴ, τυῖῦῃ ὑπ 1616 [α1κ ἀπᾶ 11]- 
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-Ἄ , ει» ἫΝ “Ἁ 3 Ν “ ’ ε Νν 3 
ἢ βασιλέων υἱέσιν εἶναι ἢ αὐτοὺς τῇ φύσει ἱκανοὺς ἐκπο- 
ρίσασθαι ἀρχήν τινα ἢ τυραννίδα ἢ δυναστείαν, τί τῇ 
ἀληθείᾳ αἴσχιον καὶ κάκιον εἴη σωφροσύνης τούτοις τοῖς 
ἀνθ , : Ἔν ἐξὲ 9 λ , κ 3 θῶ 4 ὃ Ν ρώποις ; οἷς ἐξὸν ἀπολαύειν τῶν ἀγαθῶν καὶ μηδενὸς 
ἐμποδὼν ὄντος, αὐτοὶ ἑαυτοῖς δεσπότην ἐπαγάγοιντο τὸν 

Ν “ 3 Ὡ , Ν Ἄ Ν ’, “Ὁ 
τῶν πολλῶν ἀνθρώπων νόμον τε καὶ λόγον καὶ ψόγον ; ἢ 

΄Ὰ 3 Ἃ » , » ΠΟΘ ον “ ω 
Οπῶς οὐκ ἂν αἀθλιοι γεγονότες εἴησαν ὑπὸ τοῦ καλοῦ τοῦ 
τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς σωφροσύνης, μηδὲν πλέον νέμοντες 
τοῖς φίλοις τοῖς αὑτῶν ἢ τοῖς ἐχθροῖς, καὶ ταῦτα ἄρχοντες 

ἦν τῇ ἑαυτῶν πόλει; ἀλλὰ τῇ ἀληθείᾳ, ὦ Σ ὠκ ὴ ἐν τῇ ἑαυτῶν πόλει; ἢ ἀληθείᾳ, ὦ ρατες, ἣν 
᾿ Ν , “δ: Ψ ἡ ν ν 9 ΄, ἐπ ΕἾ 

φὴς σὺ διώκειν, ὧδ᾽ ἔχει: τρυφὴ καὶ ἀκολασία καὶ ἐλευ- 
θερία, ἐὰν ἐπικουρίαν ἔχῃ, τοῦτ᾽ ἐστὶν ἀρετή τε καὶ εὐδαι- 

, δε, .» ΄ς Ἔϑων Ν Ν ΄ ἈΝ Ν 
μονία" τὰ δὲ ἄλλα ταῦτ᾽ ἐστὶ τὰ καλλωπίσματα, τὰ παρὰ 

’ὕ Ψ 5  Α ᾽ Ἂς 3 Ν » 

φύσιν συνθήματα, ἀνθρώπων φλυαρία καὶ οὐδενὸς ἀξια. 
" ΧΙΥΠ. ΣΏ. Οὐκ ἀγεννῶς γε, ὦ Καλλίκλεις, ἐπεξ- 

ω ’, ΄“ »“" 

έρχει τῷ λόγῳ παῤῥησιαζόμενος: σαφῶς γὰρ σὺ νῦν 

πϑύυγοα ορΏϑατο οὗ ὑπ τη] 6. “ὐπι 
ψοΥ]5 νόμον, λόγον, ψόγον : οοπ, Αρδ- 
ὑβοπῖβ {Ππᾷά Οοηνῖν. 197 Ὁ, ἐν πόνῳ, ἐν 
φόβῳ, ἐν πόθῳ, ἐν λόγῳ (Ἀ5). 

τί---οἴη) ὙΠῸ οὐηϊβδίοη οὗ ἄν βθϑιηβ 
7αϑυϊθοᾶ Ὅν ϑόορῆ. Απίϊρ. 604, τέαν, Ζεῦ, 
δύνασιν τίς ἀνδρῶν ὑπερβασία κατάσχοι; 
Ἄδβο. Ομόθρῃ. 814, ἀλλ’ ὑπέρτολμον 
ἀνδρὸς φρόνημα τίς λέγοι; γοῦ ὕπ8 ΟΘ.5685 
ΔΥΘ ποῦ ῬΓΘΟΙΒΘΙΥ ἴῃ ΡῬοϊηὐ---8060 ΕἸ]οπαΐῦ, 
1ι6χ. Ξόορῃ. ρ. 126; δῃὰ “ἄν δύ ἢᾶνθ 
ἀτορῦ ουῦ Πογο, ἃ5 τί 10561} 15. νναμὕϊηρ ἴπ 
ἴθ Μ55., Ῥούμῃ Ῥοΐηρ βου θα, 850 ὕο 
ΒΡΘαΚ, Ὀγ ὕμα ὕνο Ἰαϑῦ βυ11 0165 οὗ δυνασ- 
τείαν ᾽ (ὟΝ ΟΟ]56γ). 

οἷς ἐξὸν ἀπολαύειν] ΕῸΣ οἵτινες, ἐξὸν 
αὐτοῖς ἀπολαύειν. ΟὈΠΡΆΧΘ, ΤῸ 561η86 ἃ8 
γγ76}} 45 οοπβύγαουΐοη, Ηδρ. 4θὅ Ἐ, οὐκ οἶδ᾽ 
ὅτου λόγος ἡμῖν ἐπέπληξεν ὅτι τοὺς 
φύλακας οὐκ εὐδαίμονας ποιοῖμεν, οἷς ἐξὸν 
πάντα ἔχειν τὰ τῶν πολιτῶν οὐδὲν ἔχοιεν. 
ῬΥΘΘΘΒΟΥ ἴον εἴησαν Ἡ ΒΟ ρ᾽ ρἶνα5 εἶεν, 
ΟΝ. πῸ δυϊμουῖϊῦγυ. ΤΠπὸ Βμουῦον ἔοστῃ 15 
Ῥτοίουσθα Ὀγ Ρ]αΐο ἰπ εἶμεν, εἴτην, εἶτε. 

Ο. ἐὰν ἐπικουρίαν ἔχῃ ὅ8680)]., ἢ τὴν 
ἐς πλούτου καὶ περιουσίας, ἢ τὴν ἐκ τῆς 
παρὰ τῷ Καλλικλεῖ καλουμένης φρονήσεώς 
τε καὶ ἀνδρίας. ΤῺῊΘ Ἰαύδου. 18. θυ ΠΔῸ5 
ὉΠ6 τῆογο σουγθοῦ νἱθνν : ΒΡ. Α, ταύταις 
δ᾽ ὡς μεγίσταις οὔσαις ἱκανὸν εἶναι ὑπη- 
ρετεῖν δι’ ἀνδρείαν καὶ φρόνησιν. “16 
Θηα 15. Ῥ]θαϑαχσο, ἴο ΜΙΝ να]οῦν ἂμᾶ 
Ῥγυᾶρησθ 86. τθᾶη8. [πὶ οὔδμιϑν νου 8, 

ὍΠΟΥ ἃ΄0 ὑῃ:6 δΔΌΧΙΠΔΥῪ ΤΌγΟΘ5, ὑπ ἐπί- 
κουροι οὗ Ἰιυχυτγ, ἄς. αῦ ΒΘ τὴδυ ἢᾶνθ 
τηθαηῦ ἐὰν τοῖς ἐκτὸς ἀγαθοῖς ἱκανῶς 
κεχορηγημένον ἢ. (Δυϊδῦ. ΕἾΏϊο, 1. 10, 
15). 

τὰ δὲ ἄλλα ταῦτ᾽ .--- ἄξια] Μοϑῦ σοτητη. 
τπαἀουδύαμα τὰ καλλωπίσματα ἴο Ὀ6 {ἢ6 
Βα θ᾽οοῦ οὗἩἨ ἐστί. “45 ἴογ ὕμοβθ οὐὔπδν 
τηδύθυ5----θ {ὈΡΡΟΥΪο5, ὑπ πηηδῦαγαὶ 
ΟΠ ΘΗ ΟΠ] 1168 ---- ΠΥ δὺΘ ὕῃθ ἸΏ γ0 
οδηῦ οὗ τχθῃ, δῃηα πού πρ νουύῃ. ΒΌΓῚ 
δτὼ αἀϊβροβϑά, νυν} Μσ. Θ'Β1Π1οῦο, ἕο τῆ κὸ 
“τὰ καλλ. ὑπ6 ργραϊοαϊθ: “Α8. 01 ὑμοβθ 
οὗθυ τηδῦῦουβ (7ϑύϊοθ. πη ὑθιροσϑηοθ 
δα ὑπο ὶν 1116}, ὉΠΟῪ ἀγθ ὑΠ6 τηθθ ἔῸ}Ὁ- 
Ῥουΐθβ, ὑπθ ἀπηδῦσταὶ οοηνθηύϊοηβ οὗ 
βοοϊϑίυ, ὑπ ργαύ]ο οἵ τηθη, ἄς. ΕῸΥ ὑμ6 
βϑηϊτηθηῦ, σοιρατο ΕΣ. Ογο]. 8517,--- 

ὃ πλοῦτος, ἀνθρώπισκε, τοῖς σοφοῖς 
θεός" 

τὰ δ᾽ ἄλλα κόμποι καὶ λόγων εὐ- 
μορφίαι:" 

ΤΡιά. 8339,--- 
οἱ δὲ τοὺς νόμους 

ἔθεντο, ποικίλλοντες ἀνθρώπων βίον, 
κλαίειν ἄνωγα. 

Ὁ. ἐπεξέρχει τῷ λόγῳ] Τιοερρ΄. 11. 672 
Α, ἐπεξέλθοι λέγων “Θχρ]ϊοοῦ ογδδϊομο. 
ΘΟΟΥ, ΔΡΡΙδιἀβ 006 ΘΟΟΤρΘΟῸΒ ἔΓΔῊΪΚῊ 655 
ἢ ΒΟ. 18. Ορρομθηῦ ἄνοννβ βοῃ ὶ- 
τηθηΐβ ὙΥΏ1Οἢ ὑπ γηα]ου τυ οὗ τηδηκὶμα 
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λέγεις ἃ οἵ ἄλλοι διανοοῦνται μέν, λέγειν δὲ οὐκ ἐθέλουσι. 

δέομαι οὖν ἐγώ σου μηδενὶ τρόπῳ ἀνεῖναι, ἵνα τῷ ὄντι 
κατάδηλον γένηται πῶς βιωτέον. καΐ μοι λέγε' τὰς μὲν 
3 ’, ἃ 9 , 5 , “ σ΄ υ - 

ἐπιθυμίας φὴς οὐ κολαστέον, εἰ μέλλει τις οἷον δεῖ εἶναι, 

ἐῶντα δὲ αὐτὰς ὡς μεγίστας πλήρωσιν αὐταῖς ἁμόθεν γέ 
"Ὁ 

ε 7 Ν ον ζῚ ἐν 9 ὕ 
ποθεν ἑτοιμάζειν, καὶ τοῦτο εἶναι τὴν ἀρετὴν ; 

ΚΑΛ. Φημὶ ταῦτα ἐγώ. 
ΣΩ. Οὐκ ἄρα ὀρθῶς λέγονται οἱ μηδενὸς δεόμενοι 

9 ΄, ον εὐδαίμονες εἶναι. 
ΚΑΛ. 

μονέστατοι εἶεν. 

ΣΩΏ. 

Οἱ λίθοι γὰρ ἂν οὕτω γε καὶ οἱ νεκροὶ εὐδαι- γὰρ ρ 

᾿Αλλὰ μὲν δὴ καὶ ὧν γε σὺ λέγεις δεινὸς ὁ βίος. 
οὐ γάρ τοι θαυμάζοιμ᾽ ἂν, εἰ Εὐριπίδης ἀληθῆ ἐν τοῖσδε 
λέγει, λέγων 

’ 3 ἘΑ͂Ν “. “ τίς δ᾽ οἷδεν, εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι κατθανεῖν, 
τὸ κατθανεῖν δὲ ζῆν; 

ΒΘΟΥΘΟΪΥ οηὐουδαϊη, Ὀὰὺ αὐτὸ Ἰούῃ ὕὅο 6χ- 
ῬΙΘΒΒ. 

ἁμόθεν γέ ποθεν] “ἴΥΟΠῚ ΒΟΥῚ6. ΒΟ ΟΘ 
ΟΥ οὔμον.᾿ Ἀοϑύογθα ὃν Β6κῖς, ἔου ἄλλο- 
θέν γέ ποθεν ἰουπᾶ ἴῃ 4}1} η 6 Μ55. ὙΠ 
ΟΠ ΒΙΘη 18. ὙΘΥΎ ΘΟΥΆΤΏΟΥ, ἃ8. ὕῃ ΤΌΥΥΩΊΒ 
ἁμοῦ, ἁμόθεν, ἁμῇ, ἁμῶς ᾿αά οθαβοα ἴο 
οχιϑῦ ἴῃ ὑπ Ἰαύοσ ἀϊαϊθοῦ. 5 Οορδοῦ, Κν. 
11., ν. 258, απᾷᾶ 860]. ἴὰ Ῥ]αῦ. Βορηϊβῦ. 
209 Ὁ. Τὰ {86 Αὐϊο αἰαϊοοῦ ὑμ656 ννοσὰϑ 
ὉΙΤ6 ἀϑρὶναύρα. 

Β. Οὐκ ἄρα ὀρθῶς λέγονται) Χοη. Μοπηι. 
ἱ. 6. 10, ἜἜοικας, ὦ ᾿Αντιφῶν, τὴν εὐδαι- 
μονίαν οἰομένῳ τρυφὴν καὶ πολυτέλειαν 
εἶναι, ἐγὼ δὲ νομίζω τὸ μὲν μηδενὸς δεῖσθαι 
θεῖον εἶναι, τὸ δ᾽ ὧς ἐλαχίστων ἐγγυτάτω 
τοῦ θείου. καὶ τὸ μὲν θεῖον κράτιστον, τὸ 
δὲ ἐγγυτάτω τοῦ θείον ἐγγυτάτω τοῦ 
κρατίστους Ἠδηοθ οογγοοῦ ΟἸγτρ. 1 
αονρ'.. οομλη. Ρ. 121] (8568 “41}π}, ὁ οὖν 
πλήρη ἔχων (80. τὸν πίθον) θεοῦ βίον ζῆ, 
ἔον 0 οοὐγαρ θεοῦ ὀι(, ὈΥῚ ν ΒΊΟΩ 6 
οαϊξον 15 θα Πθα. 

ὧν γε σὺ λέγεις Ψ]ρ'. ὥς γε σὺ λέγεις, 
οοΥγ. ΒΑαἢ. 15 ΔρΡΆ1η 15 ἃ Ἰρθα θη ΟΥΤῸΣ 
οὗ σοργὶδίβ. Αθβοῆ. Ῥγοιη. 629, μή μον 
προκήδου μᾶσσον ὡς ἐμοὶ γλυκύ. Ἠρον- 
τηᾶηη ὧν----ὐ 10} 15. τοῖν θούξου. ὑμδῃ 
ἘΠ ΙΉΒΙ ον 5 μασσόνως ἢ ᾿μοὶ γλυκύ. Τὴ 
Τιγβῖαβ νἱϊ. ὃ 51, προθυμότερον ὧς ἠναγ- 
καζόμην, τολᾶ ὧν ἠναγκαζόμην. ΤΠ τ86 
ΟΥ̓ ὡς ἴῸγ ἤ αἰΐου. ἃ οοϊηραγαῦϊνα 15. ἃ 
Ῥαν αυΐβιη, ὑποιρ ἰηὐγοάπορα Ὁ Ῥχγοῖ. 

ΞΔΌΡΡΘ ἰπδο ὕπο ἑαχὺ οὔ ὑπ6 Τρ ΡΒ 5 
Οὗ Ἡγρουϊᾶθβ, ΟΟἹ]. 14, 1. 22. Ηριβ ὧν 
γε σὺ λέγεις 15. ἴῃ Δηθι Ποβὶ8 ἴο οὗ λίθοι 
καὶ οἱ νεκροί. 

τίς δ᾽ οἶδεν, εἰ τὸ ζῆν] Τ}}18 Ῥάβϑθαρθ 
ΒΡΡΘαΣΒ ὑο μᾶνθ οογη8 ἔσοσα ὕη6 Ῥοϊ για 8 ; 
τη 15. 8 οοτηρ] οὐ θα Ὀ. ὑπ 5680 !.,--- 

τίς δ᾽ οἷδεν εἰ τὸ ζὴν μέν ἐστι κατθα- 
νεῖν, 

τὸ κατθανεῖν δὲ ζὴν κάτω νομίζεται. 

ἨΘ 15. ΔΡΡΑΙΘΙΌΙΥ ἴπ ΘΥΥΟΥ ὙνὮΘ ἨΘ Β8 Υ8, 
ἐκ τοῦ Φρίξου τοῦ δράματος Εὐριπίδου. 
ΤῊ 105 ἴῃ ὑμθ Ῥῃσχαβ σαὰ ὑμ8, 80- 
οοχαϊηρ; ὕο δύοραθραβ (Α πίῃ. 120. 18) :--- 

τίς δ᾽ οἷδεν εἰ ζὴν τοῦθ᾽ ὃ κέκληται 
θανεῖν, 

τὸ ζὴν δὲ θνήσκειν ἐστί; πλὴν ὅμως 
βροτῶν 

νοσοῦσιν οἱ βλέποντες, οἱ δ᾽ ὀλωλότες 
οὐδὲν νοσοῦσιν οὐδὲ κέκτηνται κακά. 

Τ76. βου ύϊτηθηῦ 15. ρϑυοα]οα Ὁ. ΑὙΊΒΙΟΡΗ. 
(δη. 1477). τίς οἶδεν, εἰ τὸ ζῆν μέν 
ἐστι κατθανεῖν, Τὸ πνεῖν δὲ δειπνεῖν τὸ 
δὲ καθεύδειν κώδιον; ΒΎΟΙα ἱἴρ. 1082, 
καὶ φασκούσας οὐ (ἣν τὸ ζῆν, νγ6 ΤηδΥ 
ἴον ὑπαῦ ἃ ννοχηδηι νγὰ8 ὉΠ6 ΒΡΘΆΚΟΙ ἴῃ 
ΟΠ6 οὖ Ἰϑαβύὺ οὐ ὅπ Εἰαυρι θαι ρῬαββαροβ. 
ΤῊ 1άθ8, Ὁποαρν ποὺ 6 Ῥυθοῖβθ υνοχβ,, 
γνὰβ Ὀουγονγθα ἔτοὰ ἩδγδοΙὰ5. (ΡΏΪο,. 
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Υ ““ ἘΡ νὴ, [ν 3 498 καὶ ἡμεῖς τῷ ὄντι ἴσως τέθναμεν' ὅπερ ἤδη του | ἔγωγε 
Ἧ ν ΄΄ ΄»΄ν ε ἴω ε »" χ Ν καὶ ἡκουσα τῶν σοφῶν, ὡς νῦν ἡμεῖς τέθναμεν, καὶ τὸ μὲν 

ΑἸΙδρ’. 1μ6ρ΄. 1, 8.) : μονονοὺ καὶ ὁ Ἣρά- 
κλειτος κατὰ τοῦτο Μωύσέως ἀκολουθήσας 
τῷ δόγματί, φησι: Ζῶμεν τὸν ἐκείνων 
(δο. θεῶν) θάνατον, τεθνήκαμεν δὲ 
τὸν ἐκείνων βίον" ὡς νῦν μὲν ὅτε ἐν- 
ζῶμεν τεθνηκυίας τῆς ψυχῆς, καὶ ὡς ἂν 
ἐν σήματι τῷ σώματι ἐντετυμβευμένης, 
εἰ δὲ ἀποθάνοιμεν τῆς ψυχῆς ζώσης τὸν 
ἴδιον βίον. Ἐτοιὰ τυ ῖϊο 6 ραϊξουβ οὗ 
ἩρΡ Ο] ὕπ᾽ ΤΡαρτηθηῦβ ᾿ηΐου ὑ]χαῦ {}16 νυν 6}}- 

»κ' ον σῶμα σῆμα ννὰ8 ᾿νδὺ Βαϊ ὈΥ Ὠίνη, 
ΤῊ Ηογβοϊϊΐοαθ ἔγαρτη. 18 ρίνθῃ αὖ 
δυθαῦθυ ἰθησύῃ ὈΥ ἢϊ58 Πδυθβακο {16 

« ἀαῦμογ οὗ ἐμ Ηοπιθυῖο ΑἸ]ΘΡΌΥ 165: ἄνθρω- 
᾿ἴποι θεοὶ θνητοί, θεοί τ᾽ ἄνθρωποι ἀθάνατοι, 
ζῶντες τὸν ἐκείνων θάνατον, θνήσκοντες 
τὴν ἐκείνων ζωὴν (Ε4. ακαϊο, Ρ. 442). Α 
Τραρτηθηῦ απούρα Ὀγ ϑ'οχῦ. Εἰ τ. ΘΟΙη 65 

ΠΑ ΠΘΕΑΤῸΙ 501} ὕο ὕΠ6 ννογὰβ οὐ Ἐπ αυ]ρ1468 : 
ὁ δὲ Ἡράκλειτός φησιν ὅτι καὶ τὸ ζὴν καὶ 
τὸ ἀποθανεῖν καὶ ἐν τῷ ζὴν ἡμᾶς ἐστὶ καὶ 
ἐν τῷ τεθνάναι" ὅτε μὲν γὰρ ἡμεῖς ζῶμεν 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν τεθνάναι καὶ ἐν ἡμῖν 
τεθάφθαι, ὅτε δὲ ἡμεῖς ἀποθνήσκομεν τὰς 
ψυχὰς ἀναβιοῦν καὶ ζὴν: “Ηδυδοϊθ 5 
ΒΆγ8 ὑαὺ Ὀούῃ Ἰἰνίηρ λα ἀγὶπρ 16 ἴῃ 
ΟἿΓ [18 ἃ5. νὙ611 ἃ5. ἴὰ οὐὐν ἀθαίῃ : ἤθη 
106 Ἰῖγϑ οὔτ' 5018 τα ἀθαα ἀπᾷ ἅγὰ θατιοθα 
1ὴ 8, ῬΏΘΗ 206 16 ΟἿΥ 500]5 τονῖίνο δῃᾶ 
᾿ῖνθ (Ργυυῆ. Ἡγροῦ. ἰϊ}. 280). Βυῦ 
ΟἸοβου ὑπδὴ 411 15. υ1χ6 οἰὐαύϊοι ἴῃ Β] αὐ γ οἢ, 

ν᾿ ΟὍΠ801. δὰ Αρο]]. 106 π, φησὶν ἬἪρά- 
κλειτος, ταὐτὸ... ζῶν καὶ τεθνηκός 
... τάδε γὰρ μεταπεσόντα ἐκεῖνά 
ἐστι κἀκεῖνα πάλιν μεταπεσόντα 
ταῦτα. Τμ6 τηραμΐπρ᾽ οὐ ὑμ15. ὑγροῦ Ὁ] ν 
18, ὑμαῦ 1186 δα ἀθαῦῃ ἅγθ ραυτὺ οἵ ὁὴ6 
ὉΠ η6 βᾶϊηθ ῬγΌΘΘΘΒ οὗ σοηὐ το υ5 
τον δηα ἀθδδν, βοσοτναϊηρ ὅο ὕΠ6 Ῥυ]η- 
ΕἾΡ]6 ᾿ηρ]]οα ἴῃ {μ8 Τουτηυ]ὰ διαφερόμενον 
ἀεὶ ξυμφέρεται (Ῥ]αῦ. ϑογρῇ. 242 8). 10 
18 ποῦ μονονοὺ ἕο ΡῈ βαρροβοθᾷ ὑμδὺ Ρ]αΐο 

“ ἴπ 88 ργδβθηῦ ρϑβθρ6 υϑίθυβ ὅο Ηροιδ- 
“οἸδα5. ΤΠ6 σοφός ψΠοῖη ϑοογ. αἰϊϑοῦβ ὕο 
ααοὺβ ΤΔΥ Πᾶνγθ Ὀ6Θ Πα βοιηθ᾽ ΟΥΡὨΪΟ Οἱ 
Ῥυύμαρουϊζίηρ βρϑουϊαῦου οὐἠἨ 118 ονὴ 
ἄδγ, ἴον": ψ Κῆονν ὑπαῦ Ὀούῃ Ῥγύμε- 
ΒΌΓΘΒΙΒ Ὡηα ΟΥΡΠΪ65 ΠοΙὰ ὑπ ποίϊοῃ οὗ ἃ 
ῬΘΠΔΙ] ἱποαγοθγαίΐου οὐ ὕμθ 508] ἴῃ ὑΠθ 
Ῥοάγ (Ρ]αῦ. Οταῦ. ρ. 400 Β Ὁ, οοτηραιθα 
10} ῬΗδοᾶο, 62 Β). Οἱ ὑμ8 οὔποι μαμὰ 
ὑμ6 ᾿νογὰβ τῆς ψυχῆς τοῦτο (80. μέροΞ) 
ἐν ᾧ αἱ ἐπιθυμίαι εἰσιν Ῥοϊπῦ ἴο ὅπ ΡΪά- 
τοῖο ἀοούσϊπθ οὗ ὑ6 ὑυ ραν Ὁ. οὗ ὑπ 
ΒΟᾺΪ (866. Ῥμαράγαβ, ΑΡρ. 1. Ρ. 164), 
πᾶ 16 τηϊρῦ βθοηὶ ὑμαῦ ΡΙαΐο δα ἤΘΓΘ 
οομημϊυξθα ἃ σοηβοΐϊοιϑ ἙΏΔΟΙΙΣ ΟΠ 51η, ἴῃ 
αὐδυϊθαθηρ {16 ἀοούνίμοθ ὕο 5ουθ ΘΆΣ]ΟΡ 

ΟΊ, . ἘΡ: 

5000]. Ενθ {18 υνουὰ ποῦ Ὀ6 'ποοῃ- 
βιϑύθην νυαῦἢ 6 ΟὨ]Ὺ 1} -ἰ -Θαγημθδῦ ὕοηθ 
οὗ 086 οαὐν6 ραββθαρθ; [Ὁ γγὸ ἰζῆοιν πον 
Θαβῖγ ἐμ ΡῬ]αὔομϊο δοογαῦθβ σου] θνοκθ 
ἸΥΠΔΡΊΠΑΡΥ ΝΟΠΟΉΘΥΒ ΤῸ 15. Οὐν ὙἹΟΥΒ 
(οοιῆρ. Ῥμαρᾶν, 275 8, Ὦ Σώκρατες, 
ῥᾳδίως σύ, κιτ.λ.). 5011 δἋ5. ὕπο σοφός ἱπ 
ααρϑύϊοη. ἈΡΡΘΑΥΒ 'ῃ ΘΟΙΠΡΔΩΥ τὶ οὔἢ ν᾽ 
Ὁπαουθύθα]γ γ08] ΡΟ βοΟμ Ρ68, 1 μοὶ ὕο 
Ὁλιας ὑπαῦ βουλθ Ῥὰν ΪΘΌ] ΑΙ ΒρΘοα] αὐϊδῦ 15 
ἰηοηαρα, Πα οοιην. ον ὰ5. ἢ Ἰἱρηὔ, 
Ὀαῦ σοπμύθηῦ ὑπριηβθίνοθ ἢ δοοαπα- 
Ἰαῦ!ηρ᾽ Ῥαββαροβ ἔγοιη Ἡγδο θαβ ἃ πα ἔχοντα 
ῬΙαῦο, ἃ5 1 0}ὸ6 ἀἸΠΠΟΟ] γ ννοῦα ποῦ στ ῦΠ6Γ 
ἴο δΔοοοαῃηῦ ἔον 6 }πχύαροδιύϊοη οὗ ὑῃ8 
ἀορτηαβ Οὗ Β0ῇ 0015. 80 αἰβύϊπιοῦ ὈοΟῸἢ ἰὴ 
{6 ἃπα οἢαγδούου. [ἢ βαρροϑύϊηρ ὑΠ6 
πδη16 ΟΕ ῬΒΠ]ΟΪ 5, 1 γϑϑῦ προὰὶ {86 5]Θη 6. 
ἄδία ὑπαῦ βοιπθ υαᾶρ “ ραγυϊθίοι. οὐ Ὁπ6 
ΒΟᾺΪ] 15 αὐὐυϊθαῦοα ἤο λ ΟἿ ΤΘΏΒΟΙΠΔΌ]6 
τη ροοᾶ αὐαὐδουῖν ᾿᾿ (566 Ζ6116ν, ΡὮ1]. ἀον 
αὐ ΘΟΠ θη, ἱ. Ρ. 825, 26 Δπ5ρ.). ΟἸθιλθη8 
ΑἸΙοχ. αἀαούθβ ἃ ἔγαργ θοῦ ῬαΡΡΟΥΒΙηρ' ὕο 
Ῥ6 ᾿ἶβ, Ὀὰὺ ᾿υ]ο ἢ. ΤηΔῪ 6 ΟΠΪΥΚ Ρ]αῖο ἴῃ ἢ 
ἃ Ποῖ ἄγοθθ: ὡς διά τινας ἁμαρτίας 
ἁ ψυχὰ τῷ σώματι συνέζευκται, καὶ κα- 
θάπερ ἐν σάματι τέθαπται (ϑύγοιη. 111, 
498. Δ, ἃΡ. Τοῦ θοκ, Αρίδορῃ. ρ. 795). 
Α Ὀοῦθον οὐἰῦτο ὕα ΟἸοθιαθῃβ, ΑΘ η 65, 
δῖνοβ ὕθ [Ὁ]]Οννιηρ ᾿Ἰτηροχύαηῦ πούϊοο, Οἢ 
ὉΠ6 δυῦμονιν οὐ ΟἸθαγομβ (ῃ6 Ῥετὶ- 
Ῥαξούϊο : Εὐξίθεος ὁ Πυθαγόρειος, ὦ Νίκιον, ἡ 
ὥς φησι Κλέαρχος ὃ Περιπατητικὸς ἐν 
δευτέρῳ Βίων, ἔλεγεν ἐνδεδέσθαι τῷ 
σώματι καὶ τῷ τῇδε βίῳ τὰς ἁπάντων 
ψυχὰς τιμωρίας χάριν" καὶ διείπασθαι τὸν 
θεόν, ὧς εἰ μὴ μενοῦσιν ἐπὶ τούτοις, ἕως 
ἂν ἑκὼν αὐτὸς λύσῃ, πλέοσι καὶ μείζοσιν 
ἐμπεσοῦνται τότε λύμαις" 
εὐλαβουμένους τὴν τῶν κυρίων ἀνάτασιν 

διὸ πάντας. 

φοβεῖσθαι τοῦ ζῆν ἑκόντας ἐκβῆναι, μόνον ᾿ 
τε τὸν ἐν τῷ γήρᾳ θάνατον ἀσπασίως 
προσιέσθαι, πεπεισμένους τὴν ἀπόλυσιν 
τῆς ψυχῆς μετὰ τῆς τῶν κυρίων γίγνεσθαι 
γνώμης, ἵν. Ῥ- 157 σ. Οὐμρᾶνο ΒΙαῦ. 
Ῥπῃαράο, 61 π, ον λίϊοίαι5 ἀπα “ σοον- 
δαὶ Οὔ ΘΥΒ᾿᾿ ΔΓ6 ΔΡρΘα]θα ἰο ὈΥ δθθθβ ἃ8 
Αἰπυγαϊηρ ὕη8. Ὁ] ΙΓ] 6855. ΟΥ̓ βυϊοᾶθ. 
Τ}15 ονϊάθῃοθ ἴῃ ἕανουν οὗ ὑπὸ Ῥγύμαηρο- 
τϑδὴ οὐἹρῖη Οὗ ὕΠ6 Βρθου]αύίοη ἴῃ 086 ὑοχὺ 
ΒΟΘΙ5 ὕο τη6 ἀπο Χοδρυ]οΠ  0]6, ἃ μα νν6 οΔ ἢ 
Αἰ ογα ἤο ροῖνθ ἂρ ὉΠ 6 βυβριοϊουβ Γραριηθηῦ 
οἵ ΟἸθμθβ. ἀαᾷ Οἴοθῖο ἀ6 ϑοπροῦ. ο. 20,. 
“Ψρίαῦ Ῥυίλαφοναδ Ἰν) θα ᾿Ἰη ΡΟΓΆΦΟΥΊΒ, 
1ά οοὺ 1)81, 46 Ῥγϑββι αῖο οὖ νἱΐαθ βὐδῦϊοῃθ 
αἰβοθᾶθγο.» 

ὅπερ ἤδη του ἔγωγε) ΤΠπ6 ΒοΑ]. οὐτῦβ 
ὅπερ 1 ΒΘΥΘΤᾺΙ οὔμον Μ55. ΤῸ 

με! 

« 
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΄΄᾿ ᾽, "59 ς μι »“ἅμἌ ἴω δὲ ἴω ω. 3 Ἔ "5" θ 

σῶμά ἐστιν ἡμῖν σῆμα, τῆς δὲ ψυχῆς τοῦτο ἐν ᾧ ἐπιθυ- 
- ΩΣ ΄ Ἁ 

μίαι εἰσὶ τυγχάνει ὃν οἷον ἀναπείθεσθαι καὶ μεταπίπτειν 
ΕΣ , 
ανω Κατω. 

Ἣ ἊΝ » - ᾿ 4 Ὁ» 
καὶ τοῦτο ἄρα τις μυθολογῶν κομψὸς ἀνήρ, 

κ, Ἃ ; Ψ, Ὺὰ 

ἴσως Σικελός τις ἢ ̓ Ιταλικός, παράγων τῷ ὀνόματι διὰ τὸ 
ἣν Ν Ν 5.9 ὦ Ῥ Ν ΝᾺ ᾽ 

πιθανόν τε καὶ πιστικὸν ὠνόμασε πίθον, τοὺς δὲ {ναοῖς 
ἀμυήτους: τῶν δ᾽ ἀμυήτων τοῦτο τῆς ψυχῆς οὗ αἱ ἐπι- 
θυμίαι εἰσί, τὸ ἀκόλαστον αὐτοῦ καὶ οὐ στεγανόν, ὡς 
τετρημένος εἴη πίθος, διὰ τὴν ἀπληστίαν ἀπεικάσας. τοὐ- 

χω ’ ον Ἂ Ἂν» “. 

ναντίον δὴ οὗτος σοΐ, ὦ Καλλίκλεις, ἐνδείκνυται ὡς τῶν 

ἐν “Αιδου---τὸ ἀειδὲς δὴ λέγων---οὗτοι ἀθλιώτατοι ἂν εἶεν 

ΟΥ̓ΤΡΩΔ] ΤΘΔΙΠρ; ΤΩΔΥ ὑΠΘΙΟΌγ 6 ἤν ῬΘοα 
ἢ δὴ του ἔγωγε. 

498. καὶ τοῦτο ἄρα τις μυθολογῶν] 
«Απᾷ 1 τνᾶβ 815 ρᾶγῦ ΟΥ̓ 6. 508], νγ 
ΤΩΔΥ ΒΌΡΡΟΒΟ, ὑμαῦ δὴ ἱπρΘΪου5. ῬΟΥΒΟΏ, 
᾿ 5᾽1ΟΙΠΔ ἢ. τὰν ΒῈΡ οὐ Γα] 18, ΑἸ]ΘΡΌΡΙΟΘΔΙΠΠΥ 
Β.υ]θα ἃ 787, ἴῃ Ὀοηβι ἀθυαύϊοη οὐ 105. Ῥ6ὺ- 
ΒΌΆΔαΔΔΌΙΘ μα οὔποθ παύσλο, Ὁ ἃ 
ΘΠ Δηρο ἴῃ ὑπ τνοστᾷ πιθανός, ΜΏΙΟΝ. ΠῸ 
τηδθ ἴηΐο πίθος. 186 Σικελός ννὲὰβ 

ἢ ῬΟΒΒΙΌΙΥ Επηρβάοοϊοβ, 885. ΟἸγιριοάουιιβ 
πα {Π6 Ξ6Π0]. αβϑοῦῦ. Τὸ {1115 Καγβύθῃ, 
{πὸ οαϊΐξον οὗ Ἐπ ρθάοοϊοβ, αϑϑθηῦβ. “ΡΡο- 
ῬΑΌ16 τὶ νιἀθῦαν Επηρθαοοϊθηη, αὖ τὸ- 
Ἰρτοβασα Πουηϊμθυη οὖ τηγβύθυἸου α]ὴ Ρᾶ- 
ὑγοηῦτη, ἀμυήτους ψοσᾶθθ6 ἀριμηθηΐθθ οὖ 
τ ἰβουοϑ, Θοϑαῦθθ αὖ οϑῦ 'π ᾿δηδί πὴ 
Τα θα]ὰ Ππηχίβθο νοὶ αὖ ααθδαῖὰ ΤῸ θηὕθ5 1ἢ 
ἀοϊαρα ρογξογαῦαη {πίθον τετρημένον) 
αυοά ᾿πϑαύ λίθου ᾿ἰθιαϊπατα οαριατϊυαΐογῃ 
βιρᾳϊβοαῦ. Ηδθο Ποῦϊο ἃ Ὁ ἱηρϑηῖο ροθύδμθ 
(απ8}15 [αϊῦ Ἐπ ρΘα00165) ἈΡθα]Δ85. 4116- 
ΘΌΤΙΟΘ ᾿ηδουρυούδη 8. απ 8116 Πη8, ΠΘατ6 
ψΘΙῸ 8 γϑύογατω Ἰπαϊοῖο ΔὈΠμουσοῦ ἃ ΤᾺ] 6 
5θηϑι. ΘΉΔΠ1ῦΟ ἴῃ ΟΘΙΘΟΌΤΙ ΡΟΪΥΡΎΟΌΙ 
Ῥἱούαν᾽ ρυδθίου. τηα]ύω 8] 1ὰ ρἱούδθ ουαηῦ 
ἄἀπαθ τα] 16 γ᾽ 685, φέρουσαι ὕδωρ ἐν κατεα- 
γόσιν ὀστράκοις, αὐαἱῦιϑ οὐαῦ Ἰηβουρῦϊο 
εἶναι σφᾶς τῶν οὐ μεμνημένων. Ῥαυϑ. χ. 
(6. 51. Οπρύθγ αη αὐλγη ΠΔ ]Β5ουα. Πα θοσ ὕαιν 
ἴῃ ἰηἴοτ]5 τῶν ἀμυήτων 5015, ἀθο]αγαηῦ 
ποΐα Ρ]αὐουβ ἀτοία τὰ ῬὨδθάοηῃ. Ὁ. 69 
(Επρθάοο!. δ. Ἱζαυβίοῃ, υ. 802). Ἡδϑῖο 
Ἰοννονο" 6 ἅτ ποῦ ᾧο βιρροβθ. ὑπαῦ 
Ἰὐγαρθάοο]οβ 15 δογϊοιϑέψ οὐθαϊυοα νν10}} ὑ}6 
Δ ΌΠΟΥΒΏΙΡ ΟὗἨ 1016 ῬΒΥ ΟΠΟΙ]ΟΡΊΟΑ] ἀοοῦν 6 
᾿πη]164 τὰ ὑπ6 οταβ τῆς ψυχῆς τοῦτο ἐν 
ᾧ αἱ ἐπιθυμίαι εἰσί. ΠΟΘ. ῬανΌῖο]. ἄρα 
ἐρθαπθηῦν ἀθηοῦοβ. ἀπ Ἰἴοσθηοθ [Ἀ]56 θαῦ 
Βρθοϊουϑ, Τποαοῦ, 171 Ὁ, εἰκός γ ἄρα 
ἐκεῖνον (δο. Πρωταγορὰν) πρεσβύτερον 
ὄντα σοφώτερον ἡμῶν εἶναι. ορ. 858 6, 
πολὺ γὰρ ἀμείνων ἄρα ὁ τοῦ ἀδίκου ἢ ὁ 

τοῦ δικαίου βίος, ὡς λέγουσιν. Τη. 8, τὸ 
δὲ κόσκινον ἄρα λέγει, ὡς ἔφη ὁ πρὸς 
ἐμὲ λέγων, τὴν ψυχὴν αὐτήν. 

ἴσως Σικελός τις} ὙΝῈΥ Σικελός, γαῦδμον 
ὑπδῃ Σικελικός, ν᾽ ΒῚΘ ἢ τνὰ5 τϑϑα Ὁ. ΟἸ Ωρ. 
δηα δίοθαθαβ, δα 15 Του Πα ἴῃ βουὴ οοαα. 
16 ἀηβηνοῦ ὕο ὑ}15 ννγὰβ ρίνθη ὃ. Βαΐίύ- 
Τα ἢ, ΜΝ }0 084115 αὐῦθηθοι ὅο ἃ ον -5οὴρ᾽ 
οὔ Τπηοονθοη Βμοαϊα5, Ῥθο ηΐπρ τὺ ἢ 
ὑμ6 11π65, Σικελὸς κομψὸς ἂνὴρ Πιοτὶ τὰν 
ματέρ᾽ ἔφα, ἂρ. Ἡδρῃερβῦ. »ν. 40. Ἡδθηοο 
Σικελὸς κομψὸς ἀνὴρ ὈΘοΆΤΩηΘ Ῥγον  Ὁ18]. 
᾿ διὰ τὸ πιθανόν) ΟἿ πιθανός τϑροᾷ ρα8- 
Βίν δ Υ νν6 μᾶνϑ δὴ Ἰηβύα ποθ ἴῃ Αθβοῆ. Αρ'. 
486, πιθανὸς ἄγαν ὁ θῆλυς ὅρος. 

τῶν δ᾽ ἀμυήτων) ϑοογεαῦθβ γιατ ἀμνή- 
τοῦς ΒΥ ΠΟΠΥ ΟΣ 1 0ἢ οὐ στεγανούς, “(86 
ΘΟΠ ΡΑΤΥ Οὗ νναύουυρηῦ, ἀδεϊνίηρ 16 
του Το μύω “ οἸαπο,᾽ Ἰηϑὑθαᾶ οὗ μυέω 
“τλ01ο.᾽ ΕῸΥ {Π15 Θὑγυ πο] ΟΡῪ 8 “ Ἰρασηθᾶ 
ἔΙΘ μα’ 15 Ἰηϑ 6. ΤΟΒΡΟΏΒ1016. Τὺ. “Βαῦ 
ὑπαῦ ρογύοῃ οἵ ὑπ6 αὐϊηϊδϊαΐθ 50] ἴῃ 
γνΒ]Οἢὴ ὑπ6 δρρϑύμθβ τοβίάθ, 105. ἱποοι- 
ὕὐποηῦ δηα ἰγυθύθηϊινο μᾶχῦ, ἢ6. ΤΘΡν6- 
βθηΐθα 85 ἃ θέν 781, ἤρανῖηρ' ὑΠΟΥΘΌΥ 105 
1ηβαύιαῦθ ἡδύ ο,"--] θυ }]γ, “ πιϑίηρ Ὁμαὖῦ 
516 πῃ ΘΟὨδοαθθηοΘ οὗ ὕΠ6 Δ ρο5- 
ΒΙ ΟΠ γ οὗἉ ΠΠ]]ηρ' 16.᾽ 

Β. οὐ στεγανόν)] Οὐτραγα ἢ (15 
ἜΘΡ. ἴχ. Ρ. 586 8, ἅτε οὐχὲ τοῖς οὖσιν. 
οὐδὲ τὸ ὃν οὐδὲ τὸ στέγον ἑαυτῶν πιμ- 
πλάντες. 

ὡς τετρημένος εἴη πίθος} Ξ'ΒΆΚΒΡΘΆΤΘ, 
ΟΡ. 1. ὅς. 7, “ΤῊ οἱογοα ν»}}}, Τηαῦ 
βαύιαῦθ γοῦ πηϑα βῆθα ἀοβῖσο, ΤΠ αῦ τα 
Ὀούλι ΠΙϊοα πὰ σταμηϊηρ.᾽ 

τοὐναντίον δὴ οὗτος σοί] “Τῆυ8 ἀο65 
ΤΥ [τἰοημα βοῦ ΤΌυῦ ἢ ἴο τι8, ἴῃ ᾿αἰγθοῦ ορ- 
Ῥοβιυιοι ἴο γοῦ, (11.105, ὑπαῦ οὗ 411 πΠ6 
αν 6116 05 ἴὼ Ηδάθα {Π686, {π6 τπιηϊηϊϊα θα, 
ταῦ θ6 πὸ τηοβῦ νυυθθοηθα, θοὶηρ νοι 
ΘὨΊΡ]ογ δα ἴῃ Δα Ωρ" νγαῦθν ἱπῦο ὕμ6 ΙΘΆΚΥ 
7Ά1 ψψιῦἢ δὴ ΘαΌΔΙ]Υ ἸΘαΪΚΥ δἰθν. 
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ἘΠῚ. ’ ἃ “Ὁ 5 Ν , , Ψ οἱ ἀμύητοι, καὶ φοροῖεν εἰς τὸν τετρημένον πίθον ὕδωρ 

ε ’ Α 
Ὑ ἑτέρῳ τοιούτῳ τετρημένῳ κοσκίνῳ. τὸ δὲ κόσκινον ἄρα 

, ε » Ἁ ον ἈΝ 
λέγει, ὡς ἔφη ὁ πρὸς ἐμὲ λέγων, τὴν ψυχὴν εἶναι: τὴν δὲ 

Ν [ ᾿ Ψ᾿ Ν ΄“ 3 ’ ε , ο ψυχὴν κοσκίνῳ ἀπείκασε τὴν τῶν ἀνοήτων ὡς τετρημένην, 
σ 5 

ἅτε οὐ δυναμένην στέγειν δι ἀπιστίαν τε καὶ λήθην. 
Ὄπ 5 “ Ἂ ἣν ἃ ταῦτ ἐπιεικῶς μέν ἐστιν ὑπό τι ἄτοπα, δηλοῖ μὴν ὃ ἐγὼ 
μ᾿ ’ ἊΝ 3" »“ 

βούλομαί σοι ἐνδειξάμενος, ἐάν πως οἷός τε ὦ, πεῖσαι 
ἢ θέ θ 3 Ν γκ ) 5 λ , Ν 5 Χ » 

μεταθέσθαι, ἀντὶ τοῦ ἀπλήστως καὶ ἀκολάστως ἔχοντος 
’ “ ω κ΄ 

βίου τὸν κοσμίως καὶ τοῖς ἀεὶ παροῦσιν ἱκανῶς καὶ ἐξαρ- 
Ψ' » 

κούντως ἔχοντα βίον ἑλέσθαι. 
Ξ Ν ’’  » 

καὶ μετατίθεσαι εὐδαιμονεστέρους εἶναι τοὺς κοσμίους 
ἀλλὰ πότερον πείθω τί σε 

ἑτέρῳ τοιούτῳ τετρημένῳ])] ΤΠ6 τορ6- 
δι οη οἵ τετρημένῳ, Ὁποιρ)ι ϑαϑρίοίοιιϑ, 
ΒΘΘΙῺΒ ὕο Ὀ6 βΒιρρογοα Ὀγν Ῥῃαρᾶο, 80 Ῥ, 
ἡ ψυχὴ ἄρα, τὸ ἀειδές, τὸ εἰς τοιοῦτον 
τόπον ἕτερον οἰχόμενον, γενναῖον καὶ 
καθαρὸν καὶ ἀειδῇ, εἰς “Αἰδου ὡς ἀληθῶς, 
ἃ ῬΑΒΒΆρΡ 6 νν ΠΙΟἢ 4180 1] αβύγαῦθϑ ὅΠ6 ἔῸγ6- 
σοίηρ' ἐν ἽΑιδου, τὸ ἀειδὲς δὴ λέγων. 
ΤῊΘ ᾿τηδρ6 15 8180 πα ἴῃ ΚΘ ΠΑΊΚΒΡΘΔΓΘ,--- 

““Ὑροῦ ἴῃ {18 οαρύϊουβ δηᾷ ἰηξθηϊθ]8 
Βῖθν6 

1 501} Ῥοὺγ τὰ ὑπ νναῦθυβ οὗ τὴν ἰονθ, 
Α πα Ιδοῖὶζ μοῦ ἴο 1056 5011}. 
αἀἱὃς Ἡγοί ἐλαξ οηνὰς Ἡοῖ, Τ. τι. 198. 

Ο. δ ἀπιστίαν τε καὶ λήθην] “ὈΥ 
ΥΘΆΒΟΙ ΟΥ̓ 105 ΠΟΚΙΟ ἀηα ΤὈΓρΘΌἋ] παῦατο.᾽ 
Τιορρ. ἰν. 706 Δ, ἤθη παλίμβολα καὶ 
ἄπιστα. ΤΡΊΑ. νἱ. 7756 Ὁ, ἀνώμαλα καὶ 
ἄπιστα. 

ἐπιεικῶς... ὕπό τι ἄτοπα] “ ϑαὺϊ5 5ΒὉ- 
ΔΌϑαταα,᾽ ὑΠ6. ΟἿΪΚΥ τ μαθυτρ ΟὗἨ ψΒΙΟὴ 
{656 νου ᾶβ νν1}} δα ηλιῦ, 15 ΤΟ ὑμδῃ 
“βοιηθννηῦ ἀὐθατα. ΤΏΘΓΘ βθϑιὴβ8 ὕο 
ΡῈ πὸ δυνμπονιῦν ἴοσ ὑπ τηθϑηϊῃρ οὗ 
ἐπιεικῶς, ἀβϑϑασηθα ὉΥ Αϑῦ αηὰ ὅ808]}0. 
ΓΘ οἢ, Επηρ. “τὸ γησβῦ 6 σοηΐοββοᾶ,᾽ 
ΒΟ ἢ 15 ταῖμου 0ῃ6 ἔογοα οὗ 6 ρῬΆ Ό1016 
μέν, γον 18 ὉΠ1ὸ υθη θυ ηρ᾽ “5816 ᾿᾽ ΡἼνΝΘΩ ἴἢ 
ἢἷ5 Τιοχίοομ 7 αϑύϊῆοα Ὁ Ὁ}|06 Ῥαββαρθ οὗ 
186 Ῥῃαράοη ὕποσο δαἀαπορᾶ. ἐπιεικῶς 
Δ η ΠΟΙ. ΟὨ]Υ τθδ} “ 5α 015, “Δατηοαπη ἢ 
-τ-αϑ. 6 580, “ΔΌΒαΓΡΑ ΘΠΟῸΡὮ :᾿ 50 510}. 
485, πρός σε ἐπιεικῶς ἔχω φιλικῶς. Ομ 
τηϊσὐ οσοη]θούαγο, ἐπιεικῶς μέν ἐστιν ἢ ὑπό 
τι ἄτοπα, Ὀὰὺ ὑπι15 ννοῦ α ῬΟΓΏΔΡ5 Ὀ6 δυό- 
,ϊσιά. Ατα γοῦ ἔδιν ννου]ὰ οοηβθηῦ, θχ- 
οορῦ ἴῃ 116 ἰαϑὺ γϑϑουῦ, ὕο οτηἱὺ ἐπιειιςῶς, 
5 ΗἸ γ50ἢ. ΤΟ] ον Οὐ οῦ μὰ 8 ἄομθ. [1 
οἰ ου ταῦ Ὀ6 5δουιθοορά, τ 15 Ὀούξον ἴο 
οτηΐϊῦ ὑπό τι, ἴου. ὑνιϊοὶ οθο ΜΆ. οῖνϑϑ 
εἰπόντι, ἸΕ 1 ἀαπάογβίαμα ΒΟΚΙοὺ αὐιρηῦ. 

ΤᾺ 0Π15 ννὰβ ποῦ οὐἹ ρΊ ΠΆ]}1Υ ᾿η οι αθα, ἕο 5ὰ}- 
Ῥ]ουηθηῦ ἐπιεικῶς, ἰῦ Τὴ  τορυθβθηῦ ἃ α1- 
ξογθηῦ γϑδαϊηρ ἔγου ὑπ τϑοοϊνοᾶ, ὙΥ̓́μαῦ 
ΟἸγυηρ  οάουτϑ θα 15 4180 ἀου ὑὉ], ἃ5 
Ἠϊθ ρΊοβθ ΠΆυ Ϊν ΘΟΥΡΤΟΒΡΟμἦ5. ἕο ὑΠη6 ἰοχὺ 
ἃ5 νν6 μάν 10. Ηρ 8βᾶγ8, τοὺς δὲ τοιούτους 
μύθους οὐ πάνυ ἀτόπους καλεῖ ὡς πρὸς τοὺς 
ποιητικοὺς παραβάλλων, ἐπειδὴ ἐκεῖνοι μὲν 
βλάπτουσι, ΟἹ. ὅο.ιο]. ». 120. ῬοΥμδΡ5 
18 ΟὨἹΥ τηθαμῦ ἤο ῬασΡΏταβα ὕπό τι ὉΥ 
οὐ πάνυ ἴῃ ὕδμθ 5686, “ποῦ αἰψορϑύμοτ;, 
“ποῦ ααἰΐ6.᾽ Μρδαμν 116 νγν6 ΥὩΔΥ͂ ὑγ85- 
Ἰαῦθ 8 ραββερα ὑμπ5: “ἼΠμ686 αθύβ]β, 10 
15 ὑγ 6, 16 ΤΟΥ ΟΥ᾽ 1655 ΔΒΓ ; γοῦ [Π6Γ6 
15. Ω0 ἀουδὺ 858 ἴο ὕπο ροϊηὖ, ὈΥ Ῥχονηρ' 
γΝΒΙΟἢ. 1 τηθδῃ, 1 Ῥοβ51016, ὕο ἱπάπαοθ γοῦ ἴο 
γούγαοῦ γοῦ ΓΟΥΤΔΘΙ ὈΓΘΕΘΓΘΠΟΘ,---ἰῇ 1160], 
μαῦ 15, οὗ ὑπ8 11{6 οἵ πηδαύθα ᾿πμαα]ρθηοο, 
ἴο οἰδοῦ ὑμαῦ τἰνὰϊ 116 νυ ΠΟ 15 ὁμαγδο- 
ὑουϊζθα ὈΥ πιοἀογαύϊοη ἃπα σομἐρηϊχηθηῦ.᾽ 
ὅ ἀορεμᾶθ ἀροη ἐνδειξάμενος, “ψηαὺ 
Βανὶηρ ριον, 1 τ 8ῃ,᾽ δηᾷ, ἂἃ5. ϑύδβ!]!. 
ΟΌβορνθθ, ὑῃουθ 156. ΠῸ Πθοθββιῦυ [Ὸν δα- 
γηϊδθϊρ; ὉΠ Ἰηβδυῖον υοδαϊηρ' ἐνδείξασθαι. 
10 18. ΠΘΑΥΥ ἸπαΙΠσοῦ νυν θύμον νγο ὕΆ Κα 
δηλοῖ ἃ5. ἸΣΏΡΘΥΒΟΠΔΙ (“ ραξοῦ,᾽ “]Ἰαπ607), 
οὐ σοηδύχαοῦ 10 ἃ58 ἃ ὑσαμῃϑιῦϊνα τὶ ἢ ταῦτα. 
ΤἼ}6 καί, νυ μῖο ἴὰ ομ6 ΜΆ. ΦΌ]]1ονν5 μετα- 
θέσθαι δια 5 δαγηϊθυθοα ὈΥῚ ΒοΚΙο, απ 
Ἡ ΎΒΟΉ., 15 ποῦ προαρα, 845 ἑλέσθαι 15 
οἰ Πον θροχθρϑῦϊο οὐ ὩλὰΥ 6 αμαοηβίοοά 
ἰο ἀοροηα ἀροὴ μεταθέσθαι. 6410. 
Ῥγοίδιβ ὕη6. ἰαύδον: νὶθιν; ἴο ἴὴ86 ᾧΠ6 
ἘΟΥΙΏΘΙ 5665. ὉΠ6 ΒΡ ]Ὸν οὗ {Π6 ὗννο, 
δα τὴ δοοογάδποο τυ Ὀ]αῦο᾽ 5 αδᾶρθ. 

μεταθέσθαι) Οοιηρ. Τρ. 845 8, ἔμμενε 
τούτοις, ἢ ἐὰν μετατιθῇ φανερῶς μετα- 
τίθεσο, καὶ ἡμᾶς μὴ ἐξαπάτα. Πα ννοτᾷ, 
116 θέσθαι πα ἀναθέσθαι, χὰ αν ὈΘΘᾺ 
ὑγδηϑίουυοα ᾿ποτὰ ὅπ ρϑηθ οὗ αἀνααρ 8 
ὕο νου θα] οοηὐοβίϑ. 

μετατίθεσαι] Ἐᾳαῖν. ἐο μεταθέμενος 

ἮῚ 



100 ΠΛΆΤΩΝΟΣ [498, Ὁ 

τῶν ἀκολάστων, ἢ οὐδέν, ἀλλ᾽ ἂν καὶ πολλὰ τοιαῦτα μυ- 

θολογῶ, οὐδέν τι μᾶλλον μεταθήσει; 

ΚΑΛ. Τοῦτ᾽ ἀληθέστερον εἴρηκας, ὦ Σώκρατες. 

ΧΙΝΊΠΠ. ΣΏ. Φέρε δή, ἄλλην σοι εἰκόνα λέγω ἐκ 

τοῦ αὐτοῦ γυμνασίου τῇ νῦν. σκόπει γὰρ εἰ τοιόνδε λέγεις 

περὶ τοῦ βίου ἑκατέρου τοῦ τε σώφρονος καὶ τοῦ ἀκολά- 

στου, οἷον εἰ δυοῖν ἀνδροῖν ἑκατέρῳ πίθοι πολλοὶ εἶεν, καὶ 

τῷ μὲν ἑτέρῳ ὑγιεῖς καὶ πλήρεις, ὁ μὲν οἴνου, ὁ δὲ μέλιτος, 

ὁ δὲ γάλακτος καὶ ἄλλοι πολλοὶ πολλῶν, νάματα δὲπ 

σπάνια καὶ χαλεπὰ ἑκάστου τούτων εἴη καὶ μετὰ πολλῶν 
πόνων καὶ χαλεπῶν ἐκποριζόμενα' ὃ μὲν οὖν ἕτερος πλη- 

ρωσάμενος μήτ᾽ ἐποχετεύοι μήτε τι φροντίζοι, ἀλλ᾽ ἕνεκα 

τούτων ἡσυχίαν ἔχου: τῷ δ᾽ ἑτέρῳ τὰ μὲν νάματα, ὥσπερ 

καὶ ἐκείνῳ, δυνατὰ μὲν πορίζεσθαι, χαλεπὰ δέ, τὰ δ᾽ 
ἀγγεῖα τετρημένα καὶ σαθρά, καὶ ἀναγκάζοιτο ἀεὶ καὶ 

νύκτα καὶ ἡμέραν πιμπλάναι αὐτά, ἢ τὰς ἐσχάτας 494 

λυποῖτο λύπας: ἄρα τοιούτου ἑκατέρου ὄντος τοῦ βίου, 

λέγεις τὸν τοῦ ἀκολάστου εὐδαιμονέστερον εἶναι ἢ τὸν 

τοῦ κοσμίου ; πειθω τί σε ταῦτα λέγων συγχωρῆσαι τὸν 
κόσμιον βίον τοῦ ἀκολάστου ἀμείνω εἶναι, ἢ οὐ πείθω ; 

ΚΑΛ. Οὐ πείθεις, ὦ Σώκρατες. τῷ μὲν γὰρ πληρω- 

Ῥυ ΠΑΡΌΥΘΘΏ5, νυ} γν ΠΟΥ Π6 15 ΟΠ 1165 
Ο]αββθα, ἃ5 ὈγῪ ΟἸγρ. ἅμα ἐη6 50}0]. 

Ἑ. νάματα δὲ σπάνια) “ΞΌΡΡοΞβα ἐπιαῦ 
{πὸ ΒΌΡΡ]165 οὗ {686 βθυύϑγα} ᾿Ιαυϊα5 αγ8 
βοδῦυ ἅμα αν ἴο ρϑῦ; ἴῃ μοῦ, ποῦ ἤο 
Ὅ6 Ῥυοσανροα νυιῦποαῦ ἐροαπθηῦ πα θυ ΓῸ 
ΘΧουθοη. Υ̓Θ ν}11} ἐγ 6 Υ ΒΌΡΡΟΒ6 ὑμαῦ 
οη6 Οὗ {ΠῸ6 ὕννο ρϑυύβοῃϑ χυῃηοηὐϊοη θα, ΘῈ 

ἥγεῖ. ““Μαυΐαθπθ ἴᾳ βοηξθηξίαη αὖ 
βύαθιαδϑβ Φ8]]1οἴοτο8 6556. τηραθϑῦοβ [10161- 
ποϑἷβ Ὁ ΒΠΏΠῚ βραχυλογίᾳ μεταγνῶναι 
ΔαΒΙἱθα. ἃ ῬΠπαογά. 1. 44, μετέγνωσαν 
Κερκυραίοις ξυμμαχίαν μὲν μὴ ποιήσασθαι, 
κιτ.λ. Ηεομα. πὸ Βοα]. δηα βθνθυαὶ] 
οὔμοῦ: ΜΞ. αν μετατίθεσθαι, δ ονὶ- 
ἀρπῦ ΒΙαηάον. 

Ῥ. Τοῦτ᾽ ἀληθέστερον) ἷἱ. 6. ἐκείνου. 
ΝΟ παροὺ οὗ β0} {Ἀ0]65 νν}}} ἰμάποθ 
ΟἌ]116165 ὅο ὑγδηβίδυ. ἢΪβ ῬγΘ  γΘη Θ. 

ἐκ τοῦ αὐτοῦ γυμνασίου τῇ νῦν] “ἴτονῃ 
{Π6 βϑγὴθ 560001 ννἱῦ ὑΠ6 ἰαϑὺ,᾽ αὰ. τῇ 
νῦν δή. 116 τον Ὰ] οὗἁ ὑΠ15 Ἰαδον Ἁ]ΟΡΟΥΥ 
5. τη 0ἢ. 0Π6 5Ά 6 δ5 ὑῃαῦ οὗ ὑπ6 ἔογυηοθυ, 
ΟΥ̓ ννΒ] ἢ 1ὖ βθθβ ὅο πᾶν θθϑθη Ραὖ δἃη- 
ΟΥ̓ΠΘΙ ὙΘΥΒΙΟΙ--- ΡΟ ΒΒ. 0] 7 ὈγῚ ἃ αἰΠογοηῦ 
Βαμα. ΤΠ6 5610]. βυρροβίβ, ἦν δὲ ἐκεῖνο 
μὲν τῶν Πυθαγορείων οἰκεῖον, τοῦτο δὲ 
Σωκράτους, ὡς σαφέστερόν τε καὶ πληκ- 
τικώτερον. ΟἸγΙΏΡ., ἰστέον ὅτι σχεδὸν τὸ 
αὐτό ἐστι τὸ ἐπιχείρημα τοῦτο τῷ Πυθα- 
γορείῳ: διὰ τοῦτο γὰρ εἶπεν ὁ Σωκράτης 

,. ὅτι τοῦ αὐτοῦ γυμνασίον. ἘὐτηρΘ6ο00168, 
“ἃ 5 8 Εο]δοῦϊο, θουγονν θα σποῃ ἔγοιη {}16 

16 μὰ5 οὔσθ ἢ]]οα ἢϊ5 7415, ἀοθ5 ποῦ ὑγοῦ- 
ὉΪ6 Πϊγ56 1} ἴο ἔθθα ὑμθυὴ νυν ἔρΘβ ἢ Βὰρ- 
Ῥ᾿165, Ὀαὺ Ἰοῦβ νν6}} Ὁ]Ο᾿ 6, 50 ἔᾺΤ 85 ὑΠ6 ν98- 
56}5 ΔΛ 6 Ομ ον η6α.᾽ Τὴ αἸδυθηῦ Ἰααϊα 5 
ἀθμοῦθ οὗἩ σοῦγβθ ἔ]ι6 νϑυϊοῦν ἴῃ 616 ΟὈ] οῦβ 
οἵ Βαυηδη ἀοβῖσθ. ΑἹ] αὐτὸ σϑρυθβθηῦθα δ5 
ΤΠΟΓΘ ΟἹ᾽ 1655 ὩΡΎΘΘΔΌΪ6 ὕο ὑπ ὑαβύθβ. ἘῸν 
[6 56η86 οἵ νᾶμα σοραγα ῬΠαθᾶν. 28ὅ Ὁ, 
λείπεται δή, οἶμαι, ἐὲ ἀλλοτρίων ποθὲν 
ναμάτων πεπληρῶσθαΐ με δίκην ἀγγείου. 

494. ἢ τὰς ἐσχάτας λυποῖτο λύπας] 
“ΟἹ 6860 Ὀ6 ἃ ῬΓΘΥ ὕἤο ὑπο γηοβῦ θχοῦὰ- 
οἰαυϊηρ᾽ Ῥαϊη8. ΒΘἔθυνηρ ἴο ἐΠ6 ἀηθα8]- 
Ὧ655 ΜΙ νΏΪ0}} ΡαΓΘ. Ῥ]ΘΆΒ 65. 51 
Ῥυθορᾶθᾷ πη δοοοιηραηϊοα, 866. ἴῃ, 
496 ο--Ἑ. 
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’ » , 39 »".5 » ’ Ν. “ὉΛΡ» 

σαμένῳ ἐκείνῳ οὐκέτ᾽ ἔστιν ἡδονὴ οὐδεμία, ἀλλὰ τοῦτ 
»ἪᾺ ΄κ- [ν “ 

ἔστιν ὃ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, τὸ ὥσπερ λίθον ζῇν, ἐπειδὰν 

Β πληρώσῃ, μήτε χαίροντα ἔτι μήτε λυπούμενον. ἀλλ᾽ ἐν 
τούτ 5 Ἀ Ν δέ ζῃ 3 ἂν λεῖ » 5 Ὁ ΑΜ 

ῳ ἐστι ΤΟ γ) εως 7), εν τῳ ως ΤΛΕΙΟσΤΟΝν επιυρρέιν. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἀνάγκη γ᾽, ἂν πολὺ ἐπιῤῥέῃ, πολὺ καὶ 
ἈΝ 3 Ἀ 5. Ν »»353.ϑ ΚΚ Ν ΄ὕ 5 ἮΝ 

τὸ ἀπιὸν εἰναι καὶ μεγάλ αττα τὰ τρήματα εἶναι ταῖς 
ἐκροαῖς ; 

ΚΑΛΜ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΩ. Χαραδριοῦ τιν’ αὖ σὺ βίον λέγεις, ἀλλ᾽ οὐ νε- 
κροῦ οὐδὲ λίθου. 

-“"» ἈἉ ΄Κ΄ὰ ἂν 

πεινὴν καὶ πεινῶντα ἐσθίειν ; 
ΚΑΛ. Ἔγωγε. 

᾽ ’ Ν ’, Ψ' (: καί μοι λέγε, τὸ τοιόνδε λέγεις οἷον 

ΣΏ. Καὶ διψὴν γε καὶ διψῶντα πίνειν ; 
ΚΑΛ. Λέγω, καὶ τὰς ἄλλας ἐπιθυμίας ἁπάσας ἔχοντα 
Ν ’ »“ ΄ 5» ᾿Ε »Ἄ 

καὶ δυνάμενον πληροῦντα χαίροντα εὐδαιμόνως ζῆν. 

Β. Οὐκοῦν ἀνάγκη γ᾽] “ΤΠ6 τοῦθ μα 
γοὰ Ῥουγ πη, ὕπ8 ρυθαῦθυ [6 νγαβύο----νσιᾶθ 
ἴοο πιαβῦ Ὅ6 ὕπθ Βοῖθβ ἔου ὑπ ᾿ἰαυϊα ἰο 
Θ56806 Ὀγ.᾽ 

Χαραδριοῦ) ΤῊΘ 56}0]. ἔδνουῦβ ὰἃ5 1 
δι ρα ἔγιηρ ἀθβουιρύϊομ οὗ ὑῃϊ5 θἱγὰ αδπᾶ 
τἰβ Παθιΐβ: χαρ. ὄρνις τις ὃς ἅμα τῷ 
ἐσθίειν ἐκκρίνει (ὉΠ ῬΘου]ταν τον ὅο ἡ ΒΙΟἢ 
ΘΟΟΥ͂. 8104 65). Ηρ δαᾶβ: εἰς ὃν ἀπο- 
βλέψαντες, ὡς λόγος, οἱ ἰκτεριῶντες ῥᾷον 
ἀπαλλάττονται: ὅθεν καὶ ἀποκρύπτουσιν 
αὐτὸν οἱ πιπράσκοντες, ἵνα μὴ προῖκα 
ὠφελῶνται οἱ κάμνοντες. 

καί μιν καλύπτει. μῶν χαραδριὸν 
περνάς; 

ὥς φησιν Ἱππῶναξ. ΤΠ6 χαραδριός ἰ5 
τηϑηδοηθα Ὀγ Αὐὶβῦ. ἂν. 1141, ϑιηοηρ 
η6 ποτάμια ὄρνεα, ἴῃ δοοοτάδηοο ῸῈ 
ὑπ6 ἀρραγοιῦ οὐγιποϊορυ οὗ ἢΪθ8. ὩΔ1η6, 
παρὰ τὸ ἐν ταῖς χαράδραις διατρίβειν, ἃ 
ὅπ ϑοβοῖ. οὐ Αὐβύορῃ. οὔβοῦνθθ. 1} 
πὴ Ασϊβέοῦ]θ ἄρτθοβ, Η. ἃ. ἴχ. ο. 1], 
ααάϊηρ,, ἔστι δ᾽ ὁ χαραδριὸς καὶ τὴν χρόαν 
καὶ τὴν φωνὴν φαῦλος" φαίνεται δὲ νύκτωρ, 
ἡμέρας δὲ ἀποδιδράσκει. Ἠδ 15 ὑΠοΥΘίΟτΘ 
ποῦ ὅπ “Ἰαρυνῖηρ,, δ5 [144,. δρᾷ δοούδ 
βαρραβῦ: ΠΟ] ἄοθς ὅπ6 φαυλότης Οὗ ὨΪ5 
ΘΟΙΪΟῸΣ ἀρτθθ ψλῦ ἢ ὑπ6 “ οαν]ονν.᾽ ΝΟΥ͂ 15 
πο [ἢ Β8 116 85 αἴθυια, ἃ5. ΤΠΙΔ ΘῈ5 ἴῃ [μ6Χ. 
ΒΌΆΡΡοΞΒΘϑβ, ἔου π6 Ὀϊτὰ5. ἃσΘ τηϑηθοηθα 88 
αἰδυϊποῦ ὉΥῪ Αὐἱϑῦ. Η, Α. 8. 8. ϑϑοτῃβ 
ΒΡΘοΙοβ οἵ Ῥίουθυ 156. ῬγΟΌΔΟΪΥ τηθαηῦ ; 
“δατγαάγιαᾶδο᾽ Ὀϑῖηρ ὅΠ6 Ὡδυηθ' σἼν ΘΗ ὈΥ͂ 
ΤΩΟΘΙΉ ΟΥ̓ἰΠΟ]ορ ἰϑὺ8 ἴο ὕπ6 Ῥ]ου θυ -ὑὐυ106. 

ἴδην οὗ ἔδ8β6, 6. ρ'. ὕηθ ἀοϊύογθβ ἀπά 
Βοίάρῃ Ῥονθθ, ἃγ6 βαϊὰ ο Ὀ6 πἰρῃῦ- 
ἔδράθυβ, ἃ5. Αὐϊβῦου]β σϑρουὺβ οὗ 15 “6ἢδ- 
ΥδαΥ 5. Δσοογαϊηρ ἴο ΡΙαῦ. Ξ'γυροβ. 
Ῥ. 681 σ, {116 χαρ. ο165 ὅπ6 δ παϊοα ὈΥ 
οαἰοῃῖπηρ τ Ὠϊτη56 1} δγοαρη 6 δΥ68 : 
Πθηθο ἀποστρέφεται τοὺς ἰκτεριῶντας, 
καὶ τὰ ὄμματα συγκλείσας ἔχει,----ΓΟΥᾺ 
ὙΠΟ ἢ Ὑγ8 ΤΩΔΥ ΘΟμ]ΘούαγΘ ὑπαῦ {Π6 6χ- 
Ῥουϊηθηῦ Πα πονο Ῥθθὰ ἔδινν ὑτὶθά. 
ΤΏ6 χαραδριός, ΨὨΪΟΏ 15 6 5βαρ]θοῦ οἵ 
ΟἿ οὗ ΒΟΥ 5᾽5 ΓΔ Ό165, 15 ἃ οσοϑύβα Ὀἰσχά, 
κορυδάλλῳ πρὸς τὸν ὄρθρον ἀντάδων. 

τιν᾽ αὖ σύ] Ὑουῦ 5ε]α {Π6 118 1 δρ- 
φγογθα νγῶὰ8 πὸ [1ἴ8, θὰῦ {Π6 βίαίθ οὗ ἃ 
1 81655 ὈΟΟῪ ΟΥ̓ ἃ δέοι: 8η4 ποὺ γοὰ 
ἴθ ὙΟῸΥ ἔθ) ἃτθ αδριοῦϊμηρ ἃ 16 {Κ6 
ὑμεῦ οὗὁὨ πῃ ΟΌΞοΘη6 ἃπηὰ σᾶνθῃοιβ Ὀἰνα. 

σ. δυνάμενον πληροῦντα] 1 νγ ἅτ ποῦ 
ἴο δαορῦ ϑύθρῃθηῃ᾽ βΒ οογυθοῦϊοῃ. πληροῦν, 
Ὑγ6 τηυϑῦ ΒΌΡΡοΒΘ ὑπεαῦ ἱπβηϊθῖνα ἀπᾶθι- 
βὐοοα ἴῃ σομπηθχίος νυν] ἢ δυνάμενον. ΤῊΘ 
ΘΟΠΟΟΌΓΒΘ οὗ Ῥαυθοῖρ]οβ 15. αἰΠοα]ῦ ἴο 
ΤΟΙ͂Ο ἱπ δηούμον Ἰαπραρο, θαὺ ἴὸ 15 
χη ἢ ἴῃ Ρ]αὔἴο 5 ἸΔΟΥ͂, Δ Πα ἤὮρσρ, ἴπ 

ῬΥ ΙΟΌΪΑΣ, 15. ποῦ νυ ποαῦ ἔογοθ. “1 ἀο 
δος πον]θαᾶρο ὑπ δχἰβίθποθ Οὗ Ππ6 δρρε- 
ὑϊῖ65. γοὰ γηθηὐίοη,᾽ δα γ5 ΟΔ]]. : “1 βρϑὰκ 
οὗ ἃ πιδὴ αὐ Κίηρ θη 6 15. ὑιγϑῦν, 
856] οαὐϊηρ᾽ 6 Ἠ6 15 ΠΌΠΏΡΎΥΥ ; δ:ηαἃ Ὡοῦ 
ΟἾΪΥ 50, Ὀαὺ 8150 οὗ οὔθ 0 Ῥόββθβ8565 41} 

0Π6. οὔμποὺ παύαταὶ ἀρρουϊῦεθ, τ ὅμ6 
ἸΏΘ8Π8 οἵ σγδθγιηρ 6 πὴ, ἃ μα Ὑγῆ0 ἀοα5 
ΒΥΔΌΥ Ὁποῦ δηα Θῃ)ου5. ᾽ὖ,--ηα ἐμαῦ 
τη, 1 βαύ, Ἰοαὰβ αὶ ἸΔΡΡΥ 116. ΧΔ5 
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ΧΙΙΧ,. ΣΏ. Ἐὖγε, ὦ βέλτιστε: διατέλει γὰρ ὥσπερ 
» ἃ Ν 3 αὶ ἤρξω, καὶ ὅπως μὴ ἀπαισχυνεῖ. 

Ἂς »ῪΜ Ά, κι 

καὶ πρῶτον μὲν εἰπὲ εἰ καὶ ψωρῶντα 
» 59 ΄“ 

εμέ ἀπαισχυνθῆναι. 

δεῖ δέ, ὡς ἔοικε, μηδ᾽ 

καὶ κνησιῶντα, ἀφθόνως ἔχοντα τοῦ κνῆσθαι, κνώμενον 
τε Ας ' 5 ᾿; » ΓΟ 

διατελοῦντα τὸν βίον εὐδαιμόνως ἔστι ζῆν. 

ΚΑΛ. Ὡς ἄτοπος εἶ, ὦ Σώκρατες, καὶ ἀτεχνῶς δημη- "Ὁ 

γόρος. 

ΣΏ. Τοιγάρτοι, ὦ Καλλίκλεις, Πῶλον μὲν καὶ Τορ- 
’ ΝῚ ΕῚ ͵7ὔ Ἁ 3 ’ 5» ’ Ν Ἁ 5 Ν 

γίαν καὶ ἐξέπληξα καὶ αἰσχύνεσθαι ἐποίησα, σὺ δὲ οὐ μὴ 

ἐκπλαγῇς οὐδὲ μὴ αἰσχυνθῇς: ἀνδρεῖος γὰρ εἶ. 
ἀποκρίνου μόνον. 

ΚΑΛ. 

ἀλλ᾽ 

Ὗ τὰ Ἁ Ν ’ ε ὃ ἠ “Ὁ “ 

Φημιὶ τοίνυν καὶ τὸν κνώμενον ἡδέως ἂν βιῶναι. 
ιὮν 5» 

ΣΏ. Οὐκοῦν εἴπερ ἡδέως, καὶ εὐδαιμόνως ; 

ΚΑΛΜ. Πάνυ ὅγεἴ 

ΣΏ. Πότερον εἰ τὴν κεφαλὴν ὄνον κνησιῷ, ἢ ἔτι τί " ρ ω) ην. μ ἡσιῳ, ἢ 
9 ΄“ ν ον ’ὔ ’ 3 »΄Ο » ᾽7 

σε ἐρωτῶ; ὁρα, ὦ Καλλίκλεις, τί ἀποκρινεῖ, ἐὰν τίς σε 
Ν 3 ’ὔ ’ 5 ΄Ὺμ' τὰ ἐχόμενα τούτοις ἐφεξῆς 

5» ’ Ἶ 

τοιούτων ὄντων κεφάλαιον, 

ΘΌΔΠΡ. οΟὔβουνθθ, ΟἍ]]101605. οαὐβ Βοογαΐοβ 
5δογῦ ἴῃ ἢϊ18 ὑθαϊοιιβ θη ἀμ υ ϑὅΊου ΟἿ ἈΡΡ6- 
ὑλῦθ5, ΔΏΥ οὐ 811 οὗ νυ ἢ. Π6 185 ργθραγυθᾶ 
ἤο Ὑϑοορηζα; 8 ἃ ὕμθη, νη ΟΠδνδο- 
ὑουιϑύϊο ὕβρις, αἀἦθ ἀπαβιθα ἢϊθ. ΟΡΙΠΙΟΠ 
ὑπαῦ 6 ὑν8ο ᾿ἱπάα]ροβ ὑῃθηι 41] ὅο ὑπ6 ἕορ 
οὗ ᾿ἰθ. θϑμῦ 18 {πὸ ΠΆΡΌΥ ὈΊΔη. 

εἰπὲ εἰ καὶ ψωρῶντα) “ ΤΟ] τηο ψ ΠΘΌΠΘΡ 
οΥα αἰ͵ούθα τυ ὑπ ἰὔο, ΠΟ Πδ5 ἃ 
Ῥουρϑῦμαὶ Ἂἄθβϑῖνρο ὕο βογαῦο, δα ὙΠῸ 

ολἢ βονραίοῃ ὅο 5 ποαυῦβ οομὐθαῦ, «πα 
ΒΡΘῃ 5. 15 16 ἴῃ βουδῦσῃϊηρ', νυν μϑῦμου ἴὖ 
οδἢ 6 5814 ὑπαῦ 500 ἃ Ῥθυβοὴ ᾿ἴνθ8 
ΒΔΡΡΙΥ ὃ’ Οὔ 58. κνῆσθαι ποὺ κνᾶσθαι 15 
ὑπ6 Αὐὐϊο ἔουτα, ἀπδ]ορουβ ἤο ζῆν, ψῆν, 
σμῆν, νῆν ἴον νήθειν. 866 Οοροῦ, Ν. Τιροῦῦ. 
Ρ- 100. ὅ8ὃο ψωρῶντας 15 Ὀδύξου ὑῃδῃ 
ψωριῶντας, ὉΝ6 ΘοἸΙΏΤη0.. ἴοχτω, ἃπα οαμα 
θγο ἴῃ ὑπ οἹᾶ ραα. ῬΒοῦ., Διθῶντας 
τρισυλλάβως, οὐ λιθιῶντας. Πλάτων ιά 
Νόμων (ρΡ. 916 4)... ψωρᾶν καὶ βραγχᾶν 
δισυλλάβως λέγουσι. ὃο θανατᾶν, «ποῦ 
θανατιᾶν, δαιμονᾶν ποὺ δαιμονιᾶν. [20}. 
ῬΏγγα. Ρ. 80 10]. Τὰ κνησιᾶν 1Π6 ἐ Ὀ6- 
Ἰοηρϑ ἴο ὕη6 χοοῦ, ἀηα 15. ὕο Ὀ8 νϑίδϊπϑ. 
Ῥυθβθηθ]Υ ἴον κνησιῷ (ΟΥ̓ ῬΡΘυμΔΡ5 κνησιῴη) 
{86 οοαά. ροἷνο κνησιοῖ, “116 ῬῃΟΠΟΙΠΘΙἃ 
οἷ ὈΥΌΧΊΘΏΟΥ Δ16 ἀθβου 1 θα γν1 ἢ ο ΟὔοΒα 6 
ΔΟΘΌΣΔΟΥ ἴῃ ὕπ6 ῬὨΔ]ΘΡυ5, Ὁ. 46 Ρ, ἃ 
Ῥαββαρθ {Παδύταύινο οὐ 6 Ῥγθβθηῦ ἴῃ 

Φ ἴων Ἁ Υ͂ 

ἄπαντα ἐρωτᾷ. και τούτων 
ε “ ΤᾺ ᾽ - 

ὁ τῶν κιναΐίδων βίος, οὗτος 

ΤΩ Ο76 ὑῃδ ΟΠ6 τοϑῃοοῦ. (ΟὈΥΩρΡαΘ. 4150 
Τοοιιοογιῦαβ, Εναρ, Μον. 49, θα. ΜΕ Ά]]ΔΟΙΙ,, 
Ξυόμενοι ἄνθρωποι ἥδονται καί σφιν γί- 
νεται ἅπερ τοῖσι ἀφροδισιάζουσι. 

Ῥ. Ὡς ἄτοπος εἶ, ὦ Σ., καὶ ἀτεχνῶς 
δημηγόρος) “Πον ἀὐδυτὰ γοὰ ἃ: ννῆηδῦ 
ἃ ὑμβογοὰρῃ χηοῦ-οχαῦον δ 1. 6, ΒΟ 
ὑπουο ΡΥ ὉΠΒΟΙΡαΙΟ5. ἃ5 ὅο {Π6 
Ὠαύαχθ οἵ 0Π6 ἀγρατηθηΐβ γοα τι50, βδύοορ- 
ἵπρ,, ἃἋ5. γοῖ ἄο, ἤο ὕΠπ6 Ἰονοδὺ Κιπᾷ οὗ 
οἰαρ-σαρ. ΟἸγιηρ.. δημηγόρος εἶ: τὰ 
τοῖς πολλοῖς ἀρέσκοντα λέγεις" οὗτοι 
γὰρ οὐκ ἂν εἴποιεν τοὺς τοιούτους εὐδαί- 
μονας. 

σὺ δὲ οὐ μὴ ἐκπλαγῇ5) “1 Πᾶν πο ἔδαν 
οἵ ψοιιγ" Ὀδὶηρ' 5Βῃοοκρα οὐ ρμαῦ ἔο 5ῃδγηβ. 
Τηῇ, 620 ᾿, οὐδὲν δεινὸν μήποτε ἀδικηθῇ. 
Ῥμαράν. 84. Β, οὐδὲν δεινὸν μὴ φοβηθῇ. 

Ἐ, καὶ τούτων τοιούτων ὄντων κεφά- 
λαιον) “8η6,---ἶο τηθηύϊοη 0116 ΟΡΟΥΝ Πρ’ 
1ηϑύδϑποθ Οὗ 811 βοῇ ---ἰς πού, ζα. ΤΠ 
ΟὈ͵]οοῦ οἵ ϑοου. τὰ ᾿πὐγοποιηρ ἃ ΘΟΣΔΥΒΟ 
ὉΟΡΙΟ Ἰκθ ὉΠ15, 18, 8. ἢ8. ῬΡΘΒΘΠΟΥ Βα γ8, 
ἴο Ῥγόνθ ὑμαὺ ““ὕο. 6 ἃγ6 ρ]θαβεηῦ ὉΒΙΠΡΒ 
γν 10} ἃ ποῦ φΟΟα. ΟΠ] Ιοο5 ννὰβ Ῥτοοῦ 
ἀροϊπβῦ ὑπ ᾿ἰαϑῦ τοϑύλῃοο, θὰῦ Ὑ6001]5 
Ῥϑίοσυθ {118, νι οὴ ϑοου. 64}15. ὑπ6 κεφά- 
λαιον,. ὑμπαῦ ἴῃ ἢ {Π6 ἀρραμηθηῦ 15 
“Ῥιουρηῦ ἴο ἃ Πθδα,᾽ ΟΥ̓ ΤΌΔΟΙ 65. ἴθ ο]1- 
τηαχ. [Ι͂κὶ ΤΠιοδλοῦ. 190 8, τὸ πάντων 
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Ὺὰ 5» “Α͂ 

Βτουτο, οὐτε συ. 

-- 490, 8. ΤΟΡΓΊΑΣ. 108 

3 ὃ - Ν ΕῚ Ν , » «Ὁ , 

οὐ ὁεινὸς καὶ αἰσχρὸς καὶ αθλιος ; ἢ τούτους τολμήσεις 
λέγειν εὐδαίμονας εἶναι, ἐάν ἀφθόνως ἔχωσιν ὧν δέονται ; 

3 3 ’ὔ 5 ΄-“ γ᾿ ἣν ᾿ὕ 

ΚΑΛΜ. Οὺὑὐκ αἰσχύνει εἰς τοιαυτα ἀγων, ὦ Σώκρατες, 

τοὺς λόγους; 

ΣΩ. Ἢ γὰρ ἐγὼ ἄγω ἐνταῦθα, ὦ γενναῖε, ἢ ἐκεῖνος 
Ἃ [ω᾿ ἰν [ 

ὃς ἂν φῇ ἀνέδην οὕτω τοὺς χαίροντας, ὅπως ἂν χαίρωσιν, 

εὐδαίμονας εἶναι, [ καὶ μὴ διορίζηται τῶν ἡδονῶν ὁποῖαι 
τς Ν ΝΥ Υ 5 » » Ν ΄Ὺ Τά Ψ' Ν 

ἀγαθαὶ καὶ κακαί; αλλ ἐτι καὶ νὺν λέγε, πότερον φὴς 
5 ᾿ν ΦῊΝ “τὸ Ν ᾿ 2 ,ὔ “Ἃ ΩΣ ὔ ἴω ε Ἷ ὰ 9 
εἶναι τὸ αὐτὸ ἡδὺ καὶ ἀγαθόν, ἢ εἶναί τι τῶν ἡδέων ὃ οὐκ 
» 3 ’ὔ 

εστιν ἀγαθόν ; 

ΚΑΛ. ἽΝνα δή μοι μὴ ἀνομολογούμενος Ἔ 

ἢ ὁ λόγος, ἐὰν 
. ὕ κν Ν 3 ’, ον τερον φήσω εἶναι, τὸ αὐτό φημι εἶναι. 

ΣΏ. Διαφθείρεις, ὦ Καλλίκλεις, τοὺς πρώτους λόγους, 
Ν 9 “ἁ. 3» ὁ ΄ςς -“"» Ἀ ΕΣ 9 ͵ ΕΝ 

καὶ οὐκ ἂν ἔτι μετ᾽ ἐμοῦ ἱκανῶς τὰ ὄντα ἐξετάζοις, εἴπερ 
Ν ἌΧ ἴων ΄ὰ 

παρὰ τὰ δοκοῦντα σαυτῷ ἐρεῖς. 

ΚΑΛ. Καὶ γὰρ σύ, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Οὐ τοίνυν ὀρθῶς ποιῶ οὐτ᾽ ἐγώ, εἴπερ ποιῶ 
9 3 Ω , ϑ, Χ ΕΣ “ “"" 
ἀλλ᾽, ὦ μακάριε, ἄθρει μὴ οὐ τοῦτο ἢ 

Ν 3 ’ Ν ’, ’΄ “.) ’ἤ Ν᾿ ᾿ ἢ ““ Ν 

τὸ ἀγαθόν, τὸ πάντως χαίρειν: ταῦτά τε γὰρ τὰ νῦν δὴ 
5 ’, Ν Ν 3 Ν , ’ 5 

αἰνιχθέντα πολλὰ καὶ αἰσχρὰ φαίνεται συμβαίνοντα, εἰ 
τοῦτο οὕτως ἔχει, καὶ ἄλλα πολλά. 

ΚΑΛ. Ὥς σύ γε οἴει, ὦ Σώκρατες. 

ΣΏ. Σὺ δὲ τῷ ὄντι, ὦ Καλλίκλεις, ταῦτα ἰσχυρίζει ; 

κεφάλαιον ἀδμηοῦοβ ὑπμ6 πχοϑῦ β'ΘΠΘΥᾺ] ΤΌΤ] 
ἴῃ ΨΨΒΙΟ ἃ Πα 6. οΟΥἨ ρῥυύϊουϊαν ἴῃ- 
ΒύδΠΟ65 ΟΠ Ὀ6 Βαϊηϊηθα ἀρ. ΤΠῖ5. οδ 
Βαγαὶν Ὀ6 βαϊᾶ οἵ 6 ργθβθπῦ ααθβυϊοη, 
οχοθρῦ ἴῃ ἃ τ δύου δ] 561186. 

ἀνέδην οὕτω “ Βτοδαϊγ, τνϊυποαῦ 1ἰτηϊ- 
ἰαύϊοη οὐ ὀχοθρύϊοη.᾽ Τηῇ 609, ὡς γοῦν 
ἂν δόξειεν οὑτωσί, “ αὖ τϑὺῦ 5Ιρῦ.᾽ Αὐὶδῦ. 
Ἤδη. θῶ, οὕτω δὲ βασάνιζ΄ ἀπαγαγών, 
“Ὁ Ποὰῦ γτηοτ Διο. ϑΟρΡἢ. Απέύϊρ'. 516, 
εἰπεῖν τι δώσεις, ἢ στραφεὶς οὕτως ἴω; 
“γχιῦποαῦ ἃ Πραυϊηρ. ΑΡονθ, Ρ. 4θ4 8, 
τὴν δ᾽ ἐπὶ τῷ σώματι μίαν μὲν οὕτως 
ὀνομάσαι οὐκ ἔχω. “1 οαπποῦ ρσὶνα τὖ Οὴ6 
5116 δὴ. ΑἾβΒο Ρ. ὅ08 ν, οὑτωσὶν 
ἀτρέμα σκοπούμενοι. 

4096. Ἵνα δή μοι μὴ ἀνομολογούμενος 
ἢ) “9υϑὺ ὑπμαῦ 1 τᾶν ποῦ οομ γααϊοῦ 
ΥΩΥΒΟΙΣ, ἃ5. 1 τηυϑῦ 1 1 βὰν ὑπεαῦ ὑπο 
Ῥ]θαβαηῦ ἀμα ὑπο ροοα τὸ ἀἰβυϊποῦ, 1 βαγ 

ὑμπαῦ ὍΠΟΥ 41᾽6 ὑμθ βαηιθ.᾽ ΤῸ σπῖοἢ 
ΞΟΟΥ, ΤΌΡ]165, ὑμαῦ ὈΥ 500} ἃ ΒΉΒΊΝΟΥ 
ΟἉ]]1ο165. ἀθδύσουβϑ ὑῃθ ΤΌγΟΘ ΟΥ̓ Πὶβ ἢσδῦ 
ΒΡΘΘ0}} (ἢ ΒΊΟΩ μ6 μδαᾷ οοηβαχθα (ἀουρὶαβ 
ὉΠ ῬοΟΪὰ5 ἴῸν ΔΠΒινουηρ' ἀραϊηδῦ ὑΠ 61 
οομνιούῦϊομ), πα ὑμαῦ ἢ Π6 ὅοο βὲγ5 
οὁη6 Φμϊπρ' Μν 116 ΔΘ γη θα Ὁποῦ ον ὑῃθῦο 
5. 8 δηα οὗ ὑποὶν Ἰοϊυῦ ᾿ηνοβυσαθϊοι οὗ 
Ὁ ὑγαῦῃ. ἀνομολογούμενος ᾷ5 {πὸ 
ἔργο οὗ δὴ δᾶ]. 8 ἰὴ Αὐἱβῦ, ΑὩ8]. 1. 84, 
αὐυοὐύρα Ὀγ Ἠεοϊμᾶ., ἀνομολογούμενον τοῖς 
προειρημένοι. ὅὃο Ρ]αῦ. Τωορρ. 741 ἃ, 
τὸ ὁμολογούμενον τιμῶντες, “ ἸΟΠΟΙΧΙΏρ; 
σομβιβύθμου. ἢ, 

Β. ταῦτά τε γὰρ--ἄλλα πολλά] “ ΕὸΥ 
1 015 15 50---ἰὐ οοὐ 15. ἰνναγθ Ρ]ΘΆΒυΓΘ, 
Δα ΡΊΙθαβασο Αοοῦ---Πογ 6 ν0}}} ῬΙΔΙΗΪΥῪ 
ΤΟ]]ονν γὴν οὔθ αἰβρυιβῦϊηρ' ΘΟὨ Ο] αΒ1ΟῊ 5 
Ὀ6β᾽ 65 ὑποβο αὖ τυροῦ 1 μὰν υδῦ ΠΟΥ 
αν ῖν Βιατοᾶ.᾽ 
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ΚΑΛ. Ἔγωγε. 

ΠΌΣΗΣ 

δάζοντος ; 
ΚΑ14. Πάνυ γε σφόδρα. 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ [496,5 

Ἢ Ἄ χ ὦ λό ὡς σοῦ σπου- πιχειρῶμεν ἄρα τῷ λόγῳ ὡς 

ΣΏ. Ἴθι δή μοι, ἐπειδὴ οὕτω δοκεῖ, διελοῦ τάδε. 
ἐπιστήμην που καλεῖς τι; 

ΚΑΛ. Ἔγωγε. 

ΣΩ. Οὐ καὶ ἀνδρείαν νῦν δὴ ἔλεγές τινα εἶναι μετὰ 

ἐπιστήμης ; 
ΚΑΛ. Ἔλεγον γάρ. 

ΣΏ. ἴΑλλο τι οὖν ὡς ἕτερον τὴν ἀνδρείαν τῆς ἐπι- 
στήμης δύο ταῦτα ἔλεγες : 

ΚΑΛ. Σφόδρα γε. με 
ΣΩ. Τί δέ; ἡδονὴν καὶ ἐπιστήμην ταὐτὸν ἢ ἕτερον ; 

.ΚΑΛ. Ἕτερον δήπου, ὦ σοφώτατε σύ. 
ΣΏ. Ἢ καὶ ἀνδρείαν ἑτέραν ἡδονῆς ; 

ΚΑΛ4. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΣΩ. Φέρε δὴ ὅπως μεμνησόμεθα ταῦτα, ὅτι Καλλι- 
“ Ν, ΕΥ Ν εῷν Χ Χο 15 Ἂν, 5. ἘΝ ΩΣ 

κλῆς ἔφη ὁ ᾿Αχαρνεὺς ἡδὺ μὲν καὶ ἀγαθὸν ταὐτὸν εἶναι, 
5 Ἂ ὟΝ Ν 3 "ἐ Ν 3 ὦ Ν ἴω 9 ων 

ἐπιστήμην δὲ καὶ ἀνδρείαν καὶ ἀλλήλων καὶ τοῦ ἀγαθοῦ 

ἕτερον. 

ΚΑΛ. Σωκράτης δέ γ᾽ ἡμῖν ὁ ᾿Αλωπεκῆθεν οὐχ ὅμο- 
Δ ε Ἂ ἢ ὁμολογεῖ; 

σ. Ἴθι δή μοι] ΤΠ Ἰαϑῦ ϑ]θμ 5 σοη- 
βἰϑῦθα ἴῃ ἃΠ ΡΡΘΑὶ ὅο ὕπο γγο 78] 8686. 
ΤῊ φῬοβιυϊοῃ οὗ ΟἿ} 110 165. Πα Ῥθθὴ Βῆοννῃ 
ὕο ἱπνοϊνο ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΟΘ5 ΤΟΙ δΙηρ 0 ὮΪ5 
παύῦστα] ὑπδῦθ ἀπ ἔθ ]ϊηρ᾽: 0}15. πὸ πᾶ 
γἰσύπα!ν δον ]οᾶροα, οὐναῖηρ ὑμαῦ τῦ 
Υγ88. ΥὙΠΟΤΟΪΥ [ῸΥ ΟΟΠΒΙδύθμ ον 5. ΒΚ ὑῃεῦ 
6 501}} οἸπηρ' ὕο 5. ὑΠ0815, ὅτι τἀγαθὸν 
καὶ τὸ ἡδὺ ταὐτόν. 16 ἀΥρυιτηθηῦ ἡ] ἢ 
ΓῸ]]ονν5. 15. ΙΔ]  ]ο], ἃ5 ὑΠ6 ΤΌΓΙΏΟΥ πνὰ5 
ῬΟρΡαΪαν, ΟἸγρΡ., τοῦ ἕκτου ἐπιχειρή- 
ματος ἐφαπτόμεθα’: ὃ διττόν ἐστι, τὸ μὲν 
κατ᾽ εὐθύ, τὸ δὲ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπα- 
γωγῆς. Ηδ πτιορὴϑ ὑμαῦ ὑποῖθ 15 αἰσοοῦ 
Ῥιοοῦ οὗ ὉΠ 6 ̓ τροββιΠῦν οἵ ρσοοα ἀπᾶ 
61], γν 10 }}. ἀὺθ ΘΟΠ ΓΔ 165, Θχὶβῦηρ δ ηα 
Θμαϊηρ᾽ Βα] Δ ΠΘΟΌΒΙΥ ἴῃ Π|6 δατὴθ 1- 
αἰνιάσα]. Τ1]Πὸ ἀπαγωγὴ εἰς ἀδύνατον 
οοηϑιϑύβ ἴῃ Βῃουιησ ὕΠ6 ἸΠΟΟΙΏΡΑΟΙ ΠΟΥ 
ΟΥ̓ 15 Ῥυϊποῖρ]ο νὰ ὑΠ6 Ῥγυοροβιῦοι ὅτι 
τὸ ἡδὺ καὶ τἀγαθὸν ταὐτόν, ΜΈἜΪΟΙΪ. 15 
οἴἴδοίρα Ὀγ ρτοάποϊηρ' ᾿μϑύδημοοβ ἴῃ ἡν 10 ἢ 

λογεῖ ταῦτα. 

ῬΙθαθασθ δα ραΐῃ ἀο οο-οχιδῦ απᾶ δμᾶ 
τορϑύμον.. 

ἐπειδὴ οὕτω δοκεῖ) ὥτορῃμθη [Ο]]ονγθα 
Ὀγ ἨΐΒΟΗ. ρἶνοϑ οὕτω σοι δοκεῖ ἔΌΤ ΟΠ 6 
Μ5. Ῥαῦ σοι 15 Ὀούδου αρβϑϑηῦ ; “βοθίηρ' 
ὑμαῖ τὖ 158 50 γα] α,᾽ 1,αὖ. “51. ρ᾽αοοῦ,᾽ νἱΖ., 
ἐπιχειρεῖν τῷ λόγῳ ὡς σοῦ σπουδάζοντος. 
Ῥαττηθη. 157 8, ἢ βούλεσθε, ἐπειδήπερ 
δοκεῖ πραγματειώδη παιδίαν παίζειν, ἀπ᾽ 
ἐμαυτοῦ ἄρξωμαι καὶ τῆς ἐμαυτοῦ ὕπο- 
θέσεως; [Ιὰ ὕπο ποχὺ ῥῆσις Ὀὰῦ ὁΠ6 ὡς 
ἕτερον τὴν ἀνδρείαν τῆς ἐπιστήμης Πεϊηᾶ. 
64 ΒΊΩς. Ἰηβογὺ ὄν αἴξον ἕτερον. 850 8150 
Ἠϊυβοῆ. ὙΠ6 ᾿πβύδησοϑ ααούθα Ὀγ 5411}. 
(ποῦρὴν ποῦ 811 ἴῃ ῬοΙη Ὁ) οϑῦμ Ὁ]15} ὕΠ6 
ἸΘρῚ ΠΟΥ Οὗ {16 ΟἸη᾿βϑίοι ον θ ἴῃ 450- 
Ταῦ οἰαυιβθθ. Ὑοῦ 1 ᾿πο] τη ἢ ἩρΙμα. 
ἴο ΒΌΡΡοβθ ὑμπαῦ 1ὴ Ὁπ6 Ῥγθβθηῦ ο886 ὄν 
88. Ὀθθὴ δοοι θη θα} ]ν ὩὈβουρθα ὈΥ {Π6 
Ῥυθοθαϊηρ᾽ τνοτα. 

διελοῦ τάδε. 
τι;]} “Ἰϑόβοϊνθ τὴ 15. 

ἐπιστήμην που καλεῖς. 
1 ρῥυθβαηιθ τότ 



τ- ἀθ6, ΑἾ ΤΟΡΤΊΑΣ. 108 

5 ἕ ΄ὉῸὉΝ Ν᾿ »» ο 

Β ΣΏ. οὐχ ὁμολογεῖ: οἶμαι δέ γ᾽ οὐδὲ Καλλικλῆς, ὅταν 
ε ΄“ οὺ 

αὐτὸς αὑτὸν θεάσηται ὀρθῶς. εἰπὲ γάρ μοι, τοὺς εὖ πράτ- 
τοντὰας τοῖς κακῶς πράττουσιν οὐ τοὐναντίον ἡγεῖ πάθος 
πεπονθέναι ; 

ΚΑΛ. Ἔγαγε. 
ἰοὺ 9 εὺ » ΄΄ὦ2 

ΣΩ. ᾿Αρ οὖν, εἰπερ ἐναντία ἐστὶ ταῦτα ἀλλήλοις 
ο » Ἀν ἮΝ » ΝΜ 
ἀνάγκη περὶ αὐτῶν ἔχειν ὥσπερ περὶ ὑγιείας ἔχει καὶ νό- 

5 Ἂ Ψ ’ “ 

σου; οὐ γὰρ ἅμα δήπου ὑγιαίνει τε καὶ νοσεῖ ὁ ἄνθρωπος, 
ὑδὲ Ψ 3 , [2 ’,’ Ν ’ 

ουοέε αμα ἀπαλλάττεται υγιειᾶς τε Και νοσοῦυ. 

ΚΑ44. Πῶς λέγεις; 
[4 

Ὁ Ν Ψ ΄΄ο 

ΣΏ. Οἷον περὶ ὁσου βούλει τοῦ σώματος ἀπολα- 

ὀφθαλμία ; 

ΚΑΛ. Πῶς γὰρ οὔ; 

Ν ’, “" » 3 2 ἘΝ 
496 βὼν σκόπει. νοσεῖ | που ἄνθρωπος ὀφθαλμούς, ᾧ ὄνομα 

ΣΏ. Οὐ δήπου καὶ ὑγιαίνει γε ἅμα τοὺς αὐτούς ; 

ΚΑΛ. Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. 

ΣΩ. Τί δέ; ὅταν τῆς ὀφθαλμίας ἀπαλλάττηται, ἄρα 
’ Ν ΄΄“ ε [Δ 3 ’ “ 5 “ Ν 

τότε καὶ τῆς ὑγιείας ἀπαλλάττεται τῶν ὀφθαλμῶν καὶ 
΄“ ν 3 ἊΝ 3 » 

τελευτῶν ἅμα ἀμφοτέρων ἀπήλλακται; 
ΚΑΛ. ἭΜΝΚκιστά γε. 

ΣΏ. Θαυμάσιον γάρ, οἶμαι, καὶ ἄλογον γίγνεται. ἢ μ γὰρ γὙΚ 7) 

γάρ; 
ΚΑΛ. Σφόδρα γε. 

68}1 βοπιθῦιηρ ϑοϊθησο,᾿ 1. 6. γοῦ Υϑοορ᾽- 
ὨΪΖ6 ᾧπθ οχἰβύομοα οὐ 4 {δῖῃρ οδ]]ϑᾶ 
ΒΟΙΘΏΟΘ. 

Ὁ. ἢ ὁμολογεῖ; Οὐχ ὁμολογεῖ. ΥΥμαῦ 
ὑπ6 Ῥ]αίομις ὅοουν. ΚΘ Ά}}Ὺ ὑποτιρηῦ οαι {818 
Β Ὀ] θοῦ ἢ ὑ6118. ὰ8. ῬἰδίμΪν τὰ {6 ῬΏΠ16- 
θα, Ῥ. 60, 6 τ σου βθαδιηρ' ὑΠ|6 ορί πο 
οὗ ῬμΠδρα, ὑπῶῦ ΡΙθΆβασΘ ννὰβ ὕη6 Πηϊβ 
ῬΟΠΟΙΏΠΊ, “πῇ ὑμαῦ αοοα «πα Ῥ]ραβαηῦ 
ὙΟΥΘ. ἸΠ ΘΓΟΠΔΏΡΘΔ01]6 θυ, Π6 δαᾶβ: 
Σωκράτης δὲ πρῶτον μὲν οὔ φησι τοῦτ᾽ 
εἶναι, δύο δὲ καθάπερ τὰ ὀνόματα, καὶ τό 
τε ἀγαθὸν καὶ τὸ ἡδὺ διάφορον ἀλλήλων 
φύσιν ἔχειν, μᾶλλον δὲ μέτοχον εἶναι τῆς 
τοῦ ἀγαθοῦ μοίρας τὴν φρόνησιν ἣ τὴν 
ἡδονήν. 

Ἑ. τοὺς εὖ πράττοντας. . πεπονθέναι] 
Τὴ οὐδ ἴο Ῥύονο ὑμαῦ ροοᾶ ἃπα ονιὶ 
οαπποῦ σο-οχὶϑῦ ἴῃ ϊι6 βαρ ᾿παϊνια 8], 

Ὧ6. Θῃηθτηθγαῦθβ ᾿ἰμβύδηοοβ οὐ θοῦ) βύαύθϑβ, 

ἴῃ ψ ΒΊΟΝ ὑπϑὶν ᾿πσοτα ΟΠ Υ 18 ουϊάθηΐξ. 
ΤῊ ᾿παπούίϊοη, ὑπο ρου θοῦ, Βα 0158.68 
ΟὉ11185, γνμὸ βΜΆΠΥ Θαἀγϊῖ5 Ὁη6 γτο- 
Ῥοϑβιύϊοι. ἴῃ 105 αὐτποβῦ ρθουν} ιν (490 8, 
Πάντως δήπου). 

ἀπολαβὼν σκόπει) ΤΏ ρΡΑΓΟΙΟΙΡ16. Πα5 
{Π6 ἴΌγ 66 οἵ δὴ ἂν. “ΧΆ ΩΟ ΒΘΡΆΡΆΡΘΙΥ 
ΘΏΥ ραχὺ οὗ ὕὍ6 Βοάγ γοὺ ἰΒιηὶς ργορογ.ἢ 
80 Ἄρρ. 420 ο, τὴν εὐδαίμονα (πόλιν) 
πλάττομεν οὐκ ἀπολαβόντες, ὀλίγους 

ἐν αὐτῇ τοιούτους τινὰς τίθεντες, ἀλλ᾽ 

ὅλην, “Ὠοδ ἴὴ ἄθίμι]!, Ὀαῦ 1η 105 τοιαῦν. 
4906. Θαυμάσιον .. γίγνεται) “Νο, ἴοΥ 

ΒΌΘΙ ἃ ΘΟΠΟΙβῖο 156. θούἢ βύδυ ]]ηρ πᾶ 
αρδαγά.᾽ γίγνεται 15. Θααὶν. ἰο συμβαίνει, 
ἃ8 ἴῃ 497 Α, ἕτερον γίγνεται τὸ ἡδὺ τοῦ 
ἀγαθοῦ --Ξ- Ἰναῦ. οἴποῖθαν. Οοτηρανο ῬΏ16Ό. 
δῦ, Πολλή τις . -. ἀλογία ξυμβαίνει γίγ- 
νεσθαι. 
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ΣΏ. ᾿Αλλ᾽ ἐν μέρει, οἶμαι, ἑκάτερον καὶ λαμβάνει καὶ Β 

ἀπολλύει; 

ΚΑΛ. Φημί. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἰσχὺν καὶ ἀσθένειαν ὡσαύτως ; 
ΚΑΛ. Ναί. 

ΣΏ. Καὶ τάχος καὶ βραδυτῆτα ; 
ΚΑΛ. Πάνυ γε. 

ΣΏ. Ἢ καὶ τἀγαθὰ καὶ τὴν εὐδαιμονίαν καὶ τἀναντία 
τούτων, κακά τε καὶ ἀθλιότητα, ἐν μέρει λαμβάνει καὶ ἐν 
μέρει ἀπαλλάττεται ἑκατέρου ; 

ΚΑΛ. Πάντως δήπου. 

ΣΩ. ᾿Εὰν εὕρωμεν ἄρ᾽ ἅττα ὧν ἅμα τε ἀπαλλάττεται 
ἄνθρωπος καὶ ἅμα ἔχει, δῆλον ὅτι ταῦτά γε οὐκ ἂν εἴη 

τό τε ἀγαθὸν καὶ τὸ κακόν. ὁμολογοῦμεν ταῦτα ; Καὶ εὖ 
μάλα σκεψάμενος ἀποκρίνον. 

ΚΑΛ. ᾿Αλλ' ὑπερφυῶς ὡς ὁμολογῶ. 
ἘΠ Σ Ωι  θεώδὴ ποτα ἔμπροσθεν ὡμολογημένα. 

τὸ πεινῆν ἔλεγες πότερον ἡδὺ ἢ ἀνιαρὸν εἶναι; αὐτὸ λέγω 
τὸ πεινῆν. 

ΚΑΛ. ᾿Ανιαρὸν ἔγωγε: τὸ μέντοι πεινῶντα ἐσθίειν ἡδύ. 
ΣΩ. Μανθάνω" ἀλλ᾽ οὖν τό γε πεινῆν αὐτὸ ἀνιαρόν. Ὁ 

ἢ οὐχί; 

ΚΑΛ. δΦημί. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τὸ διψὴν ; 
ΚΑΛ. Σφόδρα γε. 

ΣΏ. Πότερον οὖν ἔτι πλείω ἐρωτῶ, ἣ ὁμολογεῖς ἅπα- 
σαν ἔνδειαν καὶ ἐπιθυμίαν ἀνιαρὸν εἶναι ; 

Β. ἀπολλύει} Η γΒΟΝ., νν0 ἀΡΎΘ65 ἢ 
ΟὐΡοῦ ἴπ θα ηἰβϊηρ' ὕΠ6 ΓΌΥΤῚΒ ἴῃ νὼ ΤΓΟΙΗ 
Αὐὐϊο υυυϊδουβ, τϑαᾶβ ΟΕ οοῦτβα ἀπόλλυσι. 
ΕῚ ἀμ ΟἹ ἃγῸ ΘΆΒΠΠΥ τη δ ηροα, Ὀαῦ 
ΠΟΥ ΕΥ̓ Ῥάβθαρθθ ἴὰ 6. ΘΟμΪΟ ΡΟΘἕΒ 
ΒΘ 6 ὕπ6 τπϑύγο [ΟΣ 145. 8. ὕο αἰύθυ {116 
ἔου 5 ΟὈ]θοίθα ὅο. Ῥουβοῃὴβ ποθ οἢ 
ίβᾶρα, 744, οχμαιβύβ 116 βα]θοῦ : “Ηδο 
Τουτοδ, θὰ ΠΘΙΡΘ ὉΔῚ ύω ΡΓῸ υμὲ ἴῃ ἢπηΘ 
νΟΤΌΙ φοηῖῦαν, παηαάδι αἰ ΤΊΆΡΊΟΟΒ ; 
γΆΓΙΒβιηθ. νούρι 5. ΟΟἸΏΙΟΟΒ.; βΆΘρ 8. 1η6- 
αἴδο6, βδϑρββίγηθ πόνο Οὐτηοθαΐϊδο ροθἕββ. 
Ῥδυ]ανίμι οὔ ράγοο Δα Ιου] οοορύω οϑῦ 5ὰ} 

τη δ ΤΌΓΘ ΑὙΙΒΟΟΡ μΔῺ 5 αθίαὔθηη ; ὕδι- 
ὑππὶ ΘηΪπα ΟΟσαγτὶῦ ὀμνύῃ, Αν. 1610, συμ- 
παραμιγνύων ἴῃ Ἱδίγηα 675 ἄρα] Ῥ]αΐο 
719. Οὐδὕοσα Ἰοσῶ, ὩΌῚ ἀβανρατυὶ νἱάοῦαν, 
ααὖ διηθηάεαΐα βαπῦύ, ααὖ Θτηοπαδηᾶα.} 

Ὁ. Μανθάνω] 6 ΜΒ55. δῖ ρῖνο 
οἰὕμον καὶ ἐγὼ μανθάνω, οὐ ᾿Εγὼ μανθάνω. 
ῬΡΟΒΒΙΌΙΥ ὑ}}18 τνὰϑ ἃ ΘοΥΥ ἀρύϊοη οὗ ἀποῦ]θυ 
χτοδάϊηρ,, λέγω, ΟΥ̓, ἃ5. τ. Βααδδιὴ 5ὰρ- 
διοβίβ, οἵ καλῷ δ ὕπο ομα οὔ δ Ἰαβὺ ῥῆσις. 
(ΚΑΓΩ ΚΑΛΩ). ΑἿΥ μον 1Ὁ οαπποῦ Ὀ6 
ἰοϊοναὐρα, 
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ΚΑΛ. 

ΤΟΡΤΊΑΣ:. Τοῦ 

Ὁ μολογῶ, ἀλλὰ μὴ ἐρώτα. 
ΣΏ. Εἶεν. διψῶντα δὲ δὴ πίνειν ἄλλο τι ἣ ἡδὺ φὴς εἶναι; 
ΚΑΛ. Ἔγωγε. 

ΣΩ. Οὐκοῦν τούτου οὗ λέγεις τὸ μὲν διψῶντα λυπού- 
ὃ ́ 3 ᾽ 

ἔἕέενον ὭΠΤΟυ ΕΣΥΨΨΙΣ: 

ΚΑΛ. Ναί. 

ΣΩΏ. Τὸ δὲ πίνειν πλήρωσίς τε τῆς ἐνδείας καὶ ἡδονή; 
ΚΑΛ. Ναΐ. 

" 

ΣΏ. Οὐκοῦν κατὰ τὸ πίνειν χαίρειν λέγεις ; 
ΚΑΛ. ΜΜάλιστα. 

ΣΏ. Διψῶντά γε; 
Ἐν δημὰ 
ΣΏ. Λυπούμενον ; 
ΚΑΛ. Ναί. 

3 .» “' ΄“΄“» ο 

ΣΩΏ. Αἰσθάνει οὖν τὸ συμβαῖνον, ὅτι λυπούμενον χαί- 
, Ψ . ΄“- ,’ Ἂ “Ἁ 95 Ψ ρειν λέγεις ἅμα, ὅταν διψῶντα πίνειν λέγῃς ; ἢ οὐχ ἅμα 

τοῦτο γίγνεται κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον καὶ χρόνον εἴτε 
ἴω » ᾿,’͵ ’ 3 Ν ’ εν ΄ ψυχῆς εἴτε σώματος βούλει; οὐδὲν γάρ, οἶμαι, διαφέρει. 

ἔστι ταῦτα ἣ οὔ; 

ΚΑΛ. Ἔστιν. 

ΠΏ; 

ἀδύνατον ἵ ἔφης Τ εἶναι. 
ΚΑΛ. Φημὶ γάρ. 

Ι ΣΩ. 
ΚΑΛΜ. Φαίνεται. 

3 Ἂς Ν “ ’ ἴων ὕ ΄ 

Ἀλλὰ μὴν εὖ γε πράττοντα κακῶς πράττειν ἅμα 

5 ’ ’ ’ Ν ε ᾿ 

Ανιώμενον δέ γε χαίρειν δυνατὸν ὡμολόγηκας. 

ΣΩ. Οὐκ ἄρα τὸ χαίρειν ἐστὶν εὖ πράττειν οὐδὲ τὸ 
ἀνιᾶσθαι κακῶς, ὥστε ἕτερον γίγνεται τὸ ἡδὺ τοῦ ἀγαθοῦ. 

ΚΑ4. οὐκ οἶδ᾽ ἅττα σοφίζει, ὦ Σώκρατες. 

τὸ μὲν διψῶντα λυπούμενον δήπου 
ἐστίν; “1 {118 ῬΏχαβθ “ἴο ἀσῖηῖκ ΠΘῈ 
Δὐμϊγβύ, 16 πνοαὶ “  ΠΙσβ᾽ 15 δααϊνδ]θηῦ 
ὕο “Ὀοίηρ ἴῃ ραΐπ,᾿ 15 1ὖ ποῦ ἢ 850 ρῥτθ- 
Βοη]γ, κατὰ τὸ πίνειν χαίρειν λέγεις; ““1ὖ 
ἴθ ἰὴ γοβρθοῦ οὐ ἢ15 “ ἀν κΚιηρ'’ γοὺ ΤΘ8 
ὑμαῦ {π6 ἀνίμκου 8618 ἀρ ῦ ἢ 

Ἑ. {ἔφης Ὁ εἶναι] ΗνΒοἢ. ἔφησθ᾽ εἶναι. 
ῬΒγυπΐοαβ: Ἔφη: ἔστι μὲν παρὰ τοῖς 
ἀρχαίοις, ἀλλ᾽ ὀλίγον: τὸ δὲ πλεῖστον 
ἔφησθα: ψΏΘΥΟ ΤΟΌΘΟΙΚ ΟὈΒΟΥνῸΒ : ““Ἔφης 
ὕδτη φραῦοα μπαροῦ ἰἄοποαθ δαοίουὑα ]β 

Θσχθιρὶα (Ρ]αῦ. αονρ. 466 , 496 α, Χροη. 
ΟΥγν. ἷν. 1. 28, Ἰβοὺν. Βυβιν, 8, 867), τιῦ 
ῬΏΓΥΙΟΘὮΣ ΧΏΙΓ ΟῚ γΘ ΘΟ Πα γὴ, ΡΥΔΟΒΘΥ Ο1}} 
απ ΔΙ ἦς, αποα Ὠ]110. γη6]1τ5. δϑὺ, 
δῦ τάν ΒΌΡΙ ουιῦ Τπαϊοϊαμι." ΤῊ [0]- 
Ἰοννῖηρ φημί ἸμΟΙ 65 τὴθ ὅο δα θϑυϊθαϊα φής 
ΠΟΥΘ, ἃ5 ἴῃ 466 Ἐ, δα ἴῃ Επηγα. 298 ο. 
ΤῊ Ῥαββᾶρο ἔγοιθ ὕη6 Β51}15. Πᾶ5. ὈΘΘᾺ 
οοὐγθοίρα ᾿οτὰ {μ6 ΜΙ͂55. 1 ἄρτορ τ 
Βαϊΐον ἴῃ ὉΒ1ηἸκηρ ἔφης Ἰηδαν 851016 ἴῃ 
ῬΙαίο. 

497. Οὐκ οἶδ᾽ ἅττα σοφίζει, ὦ Σώ- 
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ΣΩ. Οἶσθα, ἀλλ᾽ ἀκκίζει, ὦ Καλλίκλεις. 

ΠΛΆΤΩΝΟΣ [497,. Δ 

: 2".  ν 

καὶ πρόϊθί 
9 » 5 Ν » φῳ » “ σ» ΕῚ ἴω Ἷ 

γ᾽ ἔτι εἰς τὸ ἔμπροσθεν, [ὅτι ἔχων ληρεῖς, ἵν᾿ εἰδῇς ὡς 

κρατε5}) ἸΤΠΒοΟυΡ ἢδ Πδ5 αβϑϑηξθα ἴο ἃ]] 
6 ῬΥΘΙΉ8565, (Ὁ ]]110165. 15. ἀΠΔΌΪΘ οὐ ἀἢ- 
ὙΜΠΙΩρ ἴο δοοορῦ ὑπ Δρραγθ ὉΥ ἱπονὶ- 

., ὕΔ 016. οοποϊαβίοθα. Ἐνοα ὑπ Ῥ]αθοῃ δῦ 
᾿ ΟἸγτροάουιβ 5 ἃ ἀΠΠοα]γ. ἩρΑΙΕ 
ἉΠᾺ 510 Ἰκθϑθ, π6. βᾶνβ, οαῃηποῦ οο- χὶβῦ, 

᾿ θροδαβ6 ὕΠΘΥ͂ ἃ1Γ6 ΘΟΠΟΡΑΥΙΘΒ: 850 ΟΥ̓ νν}6}}- 
᾿θίπρ' πᾷ 111- Ὀθ᾽η σ᾽ σΘΏΘ  γ. Ηρον ὕΠ 6 
δ Ρ]οαθα 6 ἃ ηα ραὶη οο-οχίδῦΡ Ατὸ ποῦ 
ΠΟΥ οομγασ 5 ἈἸδοῦ πῶς λέγεις μὴ 
εἶναι ἐναντίαν τὴν ἡδονὴν καὶ τὴν λυπήν; 
Οὐ {μ15 ἀπορία Ὧ6 οὔἴἶξυβ ἃ οῃδανδοθουβῦϊο 
βΒοϊαθδίοη. Βαῦὺ π6 ὕγιθ οὺ ο μα αΠΠἢ- 

Ὁ ΘΆΪΌΥ 18 Ταν  βῆρα ἴῃ 6}16 ῬΉ]]Θτι8, νΉ ΘΓ 6 
Θοους ἀΥρῖι65. οὐ Θ ΟΠ Ω5. ΡΥ 5108] γαῦῃθν 
ὑῃδη αἰ] θοῦ]. Τὴθ ρσοοα πβίαΐο οὗ ἃ 
ὑπῖπρ’, 1ὖ 15. ὍΠΟΥ 6 ΔΥραΘΩ, 15. 105. ΠΟΘ ἢ 
ΠΟΙΡΤΉΔ] βύανο, ἔθ 6 ΔΠ1Πςτὸ το ἔνδεια ἀπὰ 
ἔγοη πλησμονή, οἰὔπον οὗὨἨ νυν] ἢ οομ- 
βυϊθαῦο5 ἀἰβθαβο. ΤῊ6 ρογοθρύϊοῃ οἵ ἔνδεια 
15. Ῥδῖμα], ὕΠ6. Ῥγόοθ885. οὗὁἨ 108. τϑιηονὰ] 
οδαδθ5 Ῥ]οαθασθ. 850 Ἰοηρ' 85. ὕΠ6 ῬΥΌΘΘΒ5 
οομὐϊηθιθ5, Ρα] αἀοο5. ποὺ οθαβθ, ὑὉποῦρἢ 
ῬΙΘαΒΌΤΘ. τὺ Ῥγθαοιηϊλδίθ, ὙΥ̓θη 088 
υναηῦ 15 τοιηονοῦ, ἀηα 6. ΠΟΥΎΏΔ] βὗαύθ 

ΟΥ̓ ὑπο βοῦν 18 τϑ- δύ 5066, Ῥ]ο Βα] ἀμ 
Ῥαΐῃ οθα86 ὑοροῦπου. Βαῦ ὑπ6 ποΙΎμᾺ] 15 
ὑΠ6 φοοῦ 5ῥδῦθ, δ πα ἃ5 1ὖ 15 δῦ 1 τυ Ἀ1 0 ἢ 
Ῥ]ΘαβαγΟ οθᾶβο5 ἴο 6 ῬοΥΟΟΡΌΌ]6, ὑΠ6 
ϑοοᾶ ἃηα Π6 ρῥ]θαβϑαμῦ οϑπποὺῦ Ρ6 6οη- 
γΘυ 0}16 ὕθγτηβ. Τύ 15 οομοοίνϑθ ὑπαῦ 
06 510 016 ϑρθοιυ]αθὶομβ οὐ ὑπ 1] 6088, 
ἴῃ νγΒΙΟ ἢ, ὑΠΟοῸΡ ἢ ὕπουθ γᾶν Ὀ6 Οσσαβῖ μα] 
ἀοίθοῦβ οὗ δι] 815, ὕΠθγ6 15. πὸ ἑαϊηῦ οὗ 
Ἰορουηδο ἢν, τη ὺ ἢν ὈΘ6ΘῚ βυρροβῦθα ὈῪ 
Οὐ] οὐϊοηβ γαἸβϑα ὅο ὑπ6 γϑαβοιῖῃρ᾽ ἴῃ 015 
Ῥαγῦ οἵ ὕπ6 ΟΥΡΊΩΒ : ΥΘΑΒΟΠΙΠρ᾽ νν ΠΟ 15 
ΤαῦΠΘΥ' ἀποοινιποῖπρ᾽ ὑπδῃ 1Π]ορ θὰ]. ΤῊ6 
βῦυπαοηῦ ὩΘΘαβ τϑιηὶηατηρ ὑπμαῦ ὑπ ρῥτὸ- 

ὦ Ῥοβιδίοῃ. ἀραϊηβῦ νν 10}. ΒΟΟΣ. 15. ΤΡ Ϊηρ᾽, 
15. ποῦ ὑμαῦ Ῥ]ΘΑΘαΤΟ 18. ΟΥ̓ΤΊΔΥ 6 φὈΟΩ, 
Ὀαύ ὑπαῦ αοοα οομϑιϑὺβ τὼ Ῥ]ΘαΒαγ : ὑμαῦ 
06 ὕννο ννογβ “ροοα δια “ ρβαβαῃῦ ἃγ6 
ΘΟΩνΘΥΟ]6 ; ὑμαῦ 41} νυν ΒΙΟῊ 15 ρ]θαβαηῦ 15 
σοοί, ἃπα 411] ψ ΠΙΟῊ 18 ρΟΟα 15. ρἱθαβαμῦ. 
ΓΒ. ννὰ5 ἔπ6 ἀοούχπο οὗ Αὐιβῦρραβ, Οὗ; 
νν ΠΟ. ΘΔ ΠΟ] 65 15. ἃ ῬοΟΡαΪαν, ΡΟΥ Δ 05. ΔᾺ 
ἘΠ ΟΟΠΒΟΙΟῈΒ ΘΧΡΟΠΘηῦ. 

Οἶσθα, ἀλλ᾽ ἀκκίζει]͵ Τὴ νοῦ ἀκκί- 
ζεσθαι πα 105 ἀογϊναῦιννα ἀκκισμός ἅγῸ 
τιϑϑα ἴο ἀφῃμοῦο Δὴγ Κη οὗ γχοοκ τηοάοβον 
ΟΥ̓ ῬΓθάογγ, οβρθοΐα!γ, ὑποῦρ ποῦ 6χ- 
οἸαβίνοὶν, οὐ ὕμ8 Ῥασῦ οἵ νγοχῆθῃ. ῬἈἘ1)}ρυ- 
Ρὶᾶθ5, οι. ἂρ. Αὐμθῃ, Ρ. 8984. Ε, τὰ μὲν 
οὖν γύναια τἄλλ᾽ ἠκκίζετο, “Ῥτγοιοηα ρα 
ἴο Ὀ6 5ῃοοκρά. ῬῬμιϊθιηοι, Ὁ. 569 Ὁ, οὐκ 
ἔστ᾽ οὐδὲ εἷς ᾿Ακκισμὸς οὐδὲ λῆρος, “Τότ 

18. ΠῸ ΘΟΥ̓́ΠΘΒ55 ΟἹ᾽ ΠΟΠΒΘΉ86. ποι 6. Ηρηθθ 
ὑῃ »Ίοββθθ, θρυπτόμενος, προσποιούμενος, 
γυναικιζόμενος. ΤῊΘ ρὙΔΙλΙ Δ. Δ 5 ἀουῖνο 
6 ψνογὰ ἔγοιη ἃ ἔθιηδ]θ δρρο]]αύϊνθ 
᾿Ακκώ, αϑλα δα ὈΙΟΡΎΔΡΏΙΟΔΙ ΡΥ Ια]. Β 
οὔ ὕΠ6 Ἰαᾶγ. ΤΠ656 ἅγὸ ἀοα Ὀ61655 ἀροοῦν- 
ῬΒΑ], ἔου ννὸ πμα ἔγουὰ ῬΙαὔασος ὑδαῦ 
᾿Ακκώ ννὰβ πϑρα ὃἃ5. ἃ πδιὴθ οἵ ἔδαυ. ἴο 
ἰοὺ ΟΠΠάγθη, τὸ Μορμώ, καρκώ 
(ΞΞ Λαμία), ἄς. ῬΙαῦ. 6 5 οἰσογαπι τϑ- 
ῬΌΡ Δ ὔ115, Ὁ. 1040 8, ψῆθ ΟἸγγ- 
ΒΙΡΡὰ5. 16. β8ῖ4 ὅο ᾶνο ἀουαθα ῬΙαύο᾽ Β 
ἀοούγίημθ οὗ ἀϊνίηθ τοὐσιθαύίοι, ὡς οὐδὲν 
διαφέροντα τῆς ᾿Ακκοῦς καὶ τῆς ᾿Αλφιτοῦς 
δ ὧν τὰ παιδάρια τοῦ κακοσχολεῖν αἱ 
γυναῖκες ἀνείργουσιν. Ἡδποθ ὑπ6 νον 
ἀκκίζεσθαι ΛΔ ΟΥΘΊ ΠΑ ΠΥ παν ἀθποίρα 
ΟΠΙΤΉΘΥΟΆΙ] οὐ Τοὶρηθα Δ] Τη., ὑπὸ δι 8 51- 
οι ἔροπὶ ὙΠΟ τηθαπίηρ ὅο ὑμαῦ οὗ 
«Ἰοοῦοα γηοαοβῦν ΟἿ᾽ ΠΙοθηΘϑ5. 15. ποὺ αΠΠἢ- 
οα]ῦ. Τὴ νψονὰ ἢυβὺ ὁσοῦγβ ἴ ῬΙΠΩΥ 
ΤΎαρ'. πο. 217, Ανδρες τινὲς ἀκκιζόμενοι 
Σκύθαι Νεκρὸν ἵππον στυγέοισιν λόγῳ. 
Ἡρηοθ ὕπο ριόνοῦῦ, ὁ Σκύθης τὸν ἵππον, 
Β81ῖ. οἵ ὑβοβθ νῆο αἰϊϑοῦ ἀ151}|.6 οὗ νν μαῦ 
ὉΠΟΥ͂ βθογουΥ ὨΔΉΪΟΥ αἴξονυ. Ῥθυο ὑμ6 
5656 15 ΟὈν]ΟᾺΒ : Υοαῦ Ἰἴζηονν, ὑμοαρ γοὰ 
γα]. θο]Ιον 6 ὑμαῦ γοὰ ἀομ᾽ ον. Ὑοὰ 
ἴζῆονν ῬϑυῖθοῦΥ νν6}} νυ} Π Υ τὰν Ἀρα- 
τηθηῦβ ἂν6 ἰθδλαϊηρ γοῦ, Ὀὰπὺ 1ὖ ἀοο5 ποῦ 
510 γον ῬανΡοΘΘ ἴο ϑοκηον]οαᾶρα [ὦ. 
Τὰ {6 βθαᾳᾳθὶ 6 ννογβ ὅτι ἔχων ληρεῖς 
5661 ὅο πᾶν βύγαγθα ἔγοιῃ οἰβθν μοσθ. 
Ἡοϊμά. Ὁ Βτη]κ5 ὕπο γ βὑοοα ἴῃ ὕπο ρδοο οὗ 
λέγεις ἴῃ {1:0 ποχὺ ΤΌΡΙΥ οὗ ΟἝ]Π16165. 
Οὐμοὺβ αἰνιᾷθ ὕπ6 ῥήσεις ἃ5. Ό]]ον5: 
ϑινίηρ ΣΩ. Οἶσθα, ἀλλ᾽ ἀκκίζει, ὦ Καλ- 
λίκλεισ. ΚΑΛ. Καὶ πρόιθί γ᾽ ἔτι εἶς 
τοὔμπροσθεν, ὅτι ἔχων ληρεῖς, ἵν᾿ εἰδῇς 
ὡς σοφὸς ὥν με νουθετεῖς. ΣΩ. Οὐχ 
ἅμα διψῶν θ᾽ ἕκαστος ἡμῶν κιτ.ιλ. Ἐνοῃ 
80 ὕμθ6 οἷαι ὅτι ἔχων ληρεῖς 15 ἴῃ 6 
ΨΥ : ΠΟΥ 15. ὕμουθ τῖθλο} ροϊμπῦ ἴπ {116 
ποχὺ οἸα 056, ἑν᾽ εἰδῆς, ζο., 5. Θοιμϊηρ' ΕΟ γα 
ΟἝ]]Σο165. ΤῺ Ὁπ6 τ᾿πουῦ οὗ ὅϑοον. 1Ὁ 15 
Δ αρὖ τοίου ἴο οὐκ οἶδ᾽ ἅττα σοφίζει, ἃ5 
1 6 δὰ βαϊᾶ, οι Ὀ]διὴθ πὸ διὰ τὸ 
σοφίζεσθαι, ἈΠΒΝΤΟΥ ἃ ἔδνν ΠΟΥ 6 ΠΟΘ Ό]ΟΏ8, 
δηἃ γοὰ ν}1}} ἀἰβοονθὺ ὑπαῦ ψοῖς ἃ ΠῸ 
σοφός. Οοἴρ. ὦ σοφώτατέ συ 50ργ. 
4ϑό ν. Μογθονϑσ, 8 βιαοοθϑαϊμῃρ' 4865- 
Ὁοὴ. οὗ ὅϑοοῦ., Οὐχ ἅμα διψῶν κ.τ.λ., 
αΟΙΏ65 ἴῃ ΔΟΥαρῦγ. 6 μου Βᾶνθ 
οχρθοῦθα Πρόειμι δή, ΟΥ̓ ΒΟΠ16 500} ῥγ8- 
ΤἈΛΟΥΥ ΤὈυυα]ὰ. Ηοννονον ὑπ ῥήσεις Ὀ6 
αἰνια θα, ὁμ6 ὑμιηρ' 566 }18. Ο]6αν, ὑπαὺ ὅτε 
ἔχων ληρεῖς ΘΟΙΧΙΘΒ τηογ6 ὨΔΟΌΆΥΑΙΠΥ ΟΣ. 
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σοφὸς ὦν με νουθετεῖς. οὐχ ἅμα διψῶν τε ἕκαστος ἡμῶν 
φ ᾿ Ν »“ ν᾿ 

Β πέπαυται καὶ ἅμα ἡδόμενος διὰ τοῦ πίνειν ; 
ΚΑΛ. οὐκ οἶδα ὃ τι λέγεις. 

ἴω ον ’ Ἂ 

ΤῸΡ. Μηδαμῶς, ὦ Καλλίκλεις, ἀλλ᾽ ἀποκρίνου καὶ 

ἡμῶν ἕνεκα, ἵνα περανθῶσιν οἵ λόγοι. 
ΚΑΛ. 

ωὼ “ ’ 

᾿Αλλ᾽ ἀεὶ τοιοῦτός ἐστι Σωκράτης, ὦ ΤΓοργία' 
ὟΝ Ν 3λ7 » 9 - Ν 3 , 

σμικρὰ καὶ ὀλίγον ἄξια ἀνερωτᾷ καὶ ἐξελέγχει. 

ἐὰχϑῖτα 
Ν ν ε 

᾿Αλλὰ τί σοὶ διαφέρει; πάντως οὐ σὴ αὕτη ἡ 
τιμή, ὦ Καλλίκλεις: ἀλλ᾽ ὑπόσχες Σωκράτει ἐξελέγξαι 
ς Ε ὅπως ἂν βούληται. 

ΚΑΛ. 
3 Ἂ  κ “ ΄ 

ἐπείπερ Γοργίᾳ δοκεῖ οὕτως. 

711: 

εἰναι. 

ΣΩ. Εὐδαίμων εἶ, 

μεμύησαι πρὶν τὰ σμικρά: 

3 ἡ Ν Ν ἣς ’ Ν Ν “ 

Ἐρώτα δὴ συ τα σμικρα Τε και στενα Ταῦτα, 

ὦ Καλλίκλεις, ὅτι τὰ μεγάλα 

ἐγὼ δ᾽ οὐκ ῴμην θεμιτὸν 
ἰχ ον 39 ᾽ 3 ’ ΡῚ 39 ν Ἂ 

ὅθεν ουν ἀπέλιπες, αποκρινοῦ, ει ουχ αμα παυεταὶ 

ἴω σ ε ω Ὦ  Ἔ ϑ 

διψῶν ἕκαστος ἡμῶν καὶ ἡδόμενος. 

ΚΑΛ. Φημί. 

ΟἍ1110165, αῃμᾷ ὑπαῦ, 1 γοδαϊμθα, τ οαρ]ῦ 
ἴο Ὅ6 {γδηϑροβθα ἃ58 Ηριπαοιε βαρροβῦβ. 
ΚΑΛ. Οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι ἔχων ληρεῖς. ΓΟΡ. 
Μηδαμῶς, ὦ Καλλίκλεις κιτιλ. 

Β. καὶ ἡμῶν ἕνεκα] ἱ. 6. ποῦ ἸηΒ Γ᾽ 6} ἴο 
ῬΙθαβα ϑοοῦ., Ρὰῦ ὕο βᾶνθ τι8 ἴγτοῦὶ ᾧΠ6 
τράϊατη οὗ ἃ ῥγοὐύναοϊοα ἀἰβοιββίοι. 

πάντως οὐ σὴ αὕτη ἡ τιμή] Α γῬχτο- 
ψΘΙΌΪ4] ΘΧΡΥ  ββῖοη, ἀου 1658: Ὀὰὺ νυν ΘΟ 6Υ 
τιμὴ 15 Ῥαῦ ἴογ τίμημα, “γχυ]ύε,᾽ “ ἀδτη- 
Π 1, 15 ποῦ 80 οογίαιη. ΤὴΘ 856η86 τ6- 
αυϊνοα 15, “ὙΠαῦ 15 ποῦ γοῦν δῇαιν "--- 
ποῦ γοῦν ταρααξιοι, αὐ ὑπαῦ οὐ σον. 18 
ἂῦ Βῦα ΚΘ ἴῃ Θομβθαῦθηοθ οὗ 18 οὈ] οί λο.- 
ΑΌ16 γυδοῦϊοθ οὐ ὑθδυϊηρ' ὙΟΌΥ ἈΒΒΘΥὉΙΟΝ5 
ὈΥ 5ιτ0 16 ᾿πϑύδπμοοβ 80. ΟἸγιηρ., εἴτε 
κακῶς ἐρωτᾷ εἴτε καλῶς, οὐδὲν πρὸς σέ. 
ὟΥε ἤδν ποόῖὰ ἃ ζουοῦ οὗ ὉΠπ6 εἰρωνεία, 
ΤῸΓ νυ, δοσογάϊηρ ἤο Αὐβῦουῦ]ο, αονρα5 
Ὑγ88 ΤΘΙΏΔΙΚΑΌ]6, Ῥγρβθῦγ ὑπόσχες ΞΞ 
ΚῬΟΓΙΙΟ ἡ ἃ8 ΠΡΘΟΘΘΠΤΙΥ. 

Οσ. Ἐρώτα δὴ σύ] “ Ῥγοοορα {πδη γοα, 
511, ὙὙ10}} ὙΌΣ 110016. ογϑιῃ ρ6α ααθϑυϊοηβ.᾽ 
ΤῊΐ5, βᾶγ5 ὍΠ6 56}0]. ννὰϑ ἃ βύβῃα!ηρ᾽ 56 ο “ 
οὐ ὑπ ραγῦ οὗ {λι υῃϑῦοσϊοἰδηβ ἀραϊηβῦ 
αἰδ]θοῦϊοα] δυραχηθηῦβ. Ηϊρρὶαβ, ἔν ἴὴ- 
βύαμπορ, δα ]θα ὑμπθιὴ περιτμήματα, 5. γ86.8 
ΟΥ̓ ῬΆΧΙΏΡΞ. 

τὰ μεγάλα μεμύησαι πρὶν τὰ σμικρά] 
ΒΌΡΡ. μνηθῆναι. 6. 5ὅ6})0]. Θχρ]αὶηβ τὰ 
σμικρὰ οὗ [π6 μυστήρια ἐν ἄστει, {6 
μεγάλα ἃ8 τὰ ἐν ᾿Ελευσῖνι. [0 νγᾶβ8 

ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ, [8 5808, ὕο 6 Ἰητυϊα θα ἴῃ {116 
βογιπθν ΒΘ οτο υνἐπϑϑϑῖηρ' Π6 Ἰαξθν. ΤῊΘ 
Ἰοββου Τ]Ἰθαβιηϊα, νυν θυ οΟΙ ταῦθα αὖ {}|Ὸ 
ΘΙΏΡ16 ἴῃ ὅπ βᾳ θα.} Αρτὰ : ὕΠ6 ρυθαῦου 
δοέλ αὖ Αὔμοηβ ἴῃ ἐμ6 ΕΠ]οαβιηΐπιτη, δηᾷ 
αὖ ἘΠΘβῖ5. 1861, 8366. μα ὑθβθϊη 85 
1) 1 Θαἶο 5 Αὐπθηβ, Ὁ. 260. δ γιηΡ. 
210 Α, ταῦτα τὰ ἐρωτικὰ ἴσως κἂν σὺ 
μνυηθείης, τὰ δὲ τέλεα καὶ ἐποπτικά, ὧν 
ἕνεκα καὶ τοῦτ᾽ ἐστίν, οὐκ οἶδ᾽ εἰ οἷός τ᾽ 
ἂν εἴης. ϑγηθβῖαβ (1) Ίοη. 52. 0) 5665 ὅο 
πἀπαουβύαπμα τὰ μικρὰ οἵ ὑΠ6 ῬΥΘΙΠΙΠΑΥΎ 
τἰῦοϑ: δεῖ τὰ μικρὰ ἐποπτεῦσαι πρὸ τῶν 
μειζόνων, καὶ χορεῦσαι πρὶν δᾳδουχῆσαι, 
καὶ δᾳδουχῆσαι πρὶν ἱεροφαντῆσαι. Βαΐ 
ὉΠ 6} 15 0 αἰἰΒουθρᾷ ΠΟΥ Ὀθύννθθῃ ἢ}}8 νἱθνν 
αὐ μαῦὺ οὗ ὑπ 80})0]. 1 ννὸ δύ ἴο 
ΒοΙονο ΡΙαΐανοι, νἱῦ. Βρηλούν, α. 26 
(900 Ὁ), τότε δ᾽ οὖν ἀναζευγνύων εἰς τὰς 
᾿Αθήνας, ἔγραψεν ὕτι βούλεται παραγενό- 
μενος εὐθὺς μνηθῆναι, καὶ τὴν τελετὴν 
ἅπασαν ἀπὺ τῶν μικρῶν ἀχρὶ τῶν ἐποπ- 
τικῶν παραλαβεῖν, τοῦτο δὲ οὐ θεμιτὸν 
ἦν οὐδὲ γεγονὸς πρότερον. ἀλλὰ τὰ μικρὰ 
τοῦ ᾿Ανθεστηριῶνος ἐτελοῦντο, τὰ δὲ 
μεγάλα τοῦ βοηδρομιῶνος: ἐπώπτευον δὲ 
τοὐλάχιστον ἀπὸ τῶν μεγάλων ἐνιαυτὸν 
διαλιπόντες. Ηθμοθ ἤτοι ὑπ6 μικρὰ ἴο 
{86 βίαξθ οὗ ἃ οοιηροία ορορὺ εοἰρ)ιύθθη 
ὙΠ) ἢ 5 ννου]αὰ ᾿ηὔθσνομθ ὅθο, ΠΟΥ ΘΥΟΥ, 
ΤοΌΘΟΚ, Αρίδορι. Ρ. 86. 
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»“ἅ«ἅ ΄“- ἴων »» 9 “ ΝῚ 

ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ πεινῶν καὶ τῶν ἄλλων ἐπιθυμιῶν καὶ 
ε »Ἅ.Ἅ ἐγ ψ 

ἡδονῶν αμα πανεται; 

ΚΑΛ. Ἔστι ταῦτα. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τῶν λυπῶν καὶ τῶν ἡδονῶν ἅμα Ῥ. 

παύεται; 

ΚΑΔ. Ναί. 
ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν τῶν ἀγαθῶν καὶ κακῶν οὐχ ἅμα 

παύεται, ὡς σὺ ὡμολόγεις: νῦν δὲ οὐχ ὁμολογεῖς ; 

ΚΑΛ. Ἔγωγε, τί οὖν δή ; 
ΣΩ. Ὅτι οὐ ταὐτὰ γίγνεται, ὦ φίλε, τἀγαθὰ τοῖς 

ἡδέσιν οὐδὲ τὰ κακὰ τοῖς ἀνιαροῖς. τῶν μὲν γὰρ ἅμα 
, ων δὲ ϑ᾽ ε ἘΣ 5» 

παύεται, ΤΩΡ οἐ οὐ, ὡς ετέρων ΟΥ̓ΤΩΨΡ. 
ἴω ζου ' ἈΝ “Ἁ. 

σχως Ουν Ταῦτα αν 

» Ν ε δῷ ἊἊ ψἕιψ΄ ν [αὐ “Ὁ Ἀ 3 Ἂς “ “ 3 ἢ 

εἴη τὰ ἡδέα τοῖς ἀγαθοῖς ἢ τὰ ἀνιαρὰ τοῖς κακοῖς ; ̓ Εὰν 
Ν ’ὔ Ν “ΔΟϑ 5» ’ ον , Ψ Ν , 

δὲ βούλῃ, καὶ τῇδ᾽ ἐπίσκεψαι: οἶμαι γάρ σοι οὐδὲ ταύτῃ 

ὁμολογεῖσθαι. ἄθρει δέ. τοὺς ἀγαθοὺς οὐχὶ ἀγαθῶν 
ψ, 3 ᾿. “ ΄ .» ν “ν ΕΥ 

παρουσιρ ἀγαθοὺς καλεῖς, ὠσπεέρ τοὺς καλοῦς οις αν 

κάλλος παρῇ ; 

ΚΑΛ. Ἔγωγε. 

ΣΩ. Τί δέ; ἀγαθοὺς ἄνδρας καλεῖς τοὺς ἄφρονας 
Ἂς ’ 5 Ἁ 5, 2 Ν Ἁ 5 , Ἀ 

καὶ δειλούς ; οὐ γὰρ ἄρτι γε, ἀλλὰ τοὺς ἀνὸρείους καὶ 

φρονίμους ἔλεγες. 

ΚΑΛ. Πάνυ μὲν οὖν. 

“ἡ 5 ᾽ὕὔ 3 ἊὟ ἊΝ 

ἢ οὐ τούτους ἀγαθοὺς καλεῖς ; 

ΣΩ. Τίδέ; παῖδα ἀνόητον χαίροντα ἤδη εἶδες ; 

ΚΑΛ. 

ΣΩ. 

Ἔγωαωγε. 

ἄνδρα δὲ οὔπω εἶδες ἀνόητον χαίροντα; ΄"- 

ΚΑΔ4. οΟἶμαι ἔγωγε. ἀλλὰ τί τοῦτο ; 

ΣΩ. Οὐδέν: ἀλλ᾽ ἀποκρίνου. 
Ὁ. Οὐκοῦν καὶ τῶν λυπῶν) ΤῸ φῬγονθ 

ὑπαῦ ἀαστῖηρ ὑμθ δοὺ οὐ αὐἱηκιηὴρ {110 
Ὁ ΒΟΥ τῆ 15. ὕ.16 Βα δ] θοῦ Ὀοὺ οἵἨ ρεὶῃ 
ἁπα φρ]θάβανο, ΟἸγιηριοᾶ. βαρροβϑύβ ὕῃ6 
οχρουϊαθηῦ Οἔ βύορρίηρ; Βμουῦ (ἀναχαιτίσαι 
ἑαυτόν) 6 ἴονο ὑπο ὑπινβῦ 15 5]αἰςθα : ΠΟΥ 
Ὁ μ656 οἰγοα ϑύδ 65, 6 8805, αἰσθανόμεθα 
τῆς λυπῆς πάλιν. εἰ δὲ ἐμπλήσομεν ἕαυ- 
τούς, γίνεται ἡμῖν τὸ λεχθέν: πίον τ᾽ 
ἀκέοντό τε δίψαν. (11. χ. 2.) 

καὶ τῇδ᾽ ἐπίσκεψαι) Ηροτο Ὀθρὶη5. ἃ 
πον Θἰθμοα8. [Ὁ 6. ϑββθῆθθ οὗ ροοά 
Δ Πα 6ν}} θ6 Ὀ]θαβασο ἃ πα Ῥδῖη τ ϑρθου νου, 
ὑπ ο56 ν. 80 [Ὁ6] ρ]θαδανο ἀρὸ Ὀρύθου πμᾶον 
411 οἰχουιηβύδ σοῦ ὉΠ ὕμοϑθ νὸ [66] 

ραΐα. Βαῦ ὕπογθ 8.6 ΟἸγουγαβύδμοθϑ ἀπ θυ 
γν ΒΙΟἢ ὅπ6 οονναγα [66]8 ἃ5 ὩΠΠΟ ἢ. Ρ]ΘαΒα 6 
5 ὑῃοὸ ὈγΆνα τηδῃ, ΟΥ πιο. ΥὙΥ̓μθνο- 
ἴον, ὑμ6 Ὀγανο τη Ὀοιηρ σοοα ἀπ 86 
σοννανα ον], ἀπᾶον ϑιοῖλ ον ουτηβῦθ 65 
ὅθ. δν}} τῇδ 156. θϑῦδον ὑπ ὕηθ σοοᾶ 
γηδη, οὐ αὖ ᾿ραβὺ 85 ροοα---[16 οοοά «πᾷ 
ὕμο Ὀδα ἅτ ραῦ οὐ ἃ ἰδνϑὶ ἴῃ τοραγᾷ 
ΟΥ̓ ροοάμποββ ἃπᾷ Ὀδάηρ55, οὐ, 1 ὑΠοῦ Β6 
Δ ΟἸογθσο, ὕμο Ῥαα πὰ 15. δῦ ὁη6 
«ηἃὦ ὕπ6. βᾶπιθ ὑϊηο οῦδου ἃ πα νοῦ θθ 
ὑπαπη ὑπ ροοα. Ἦδριο ρϑϊα ἃ ραν δαοχίοαὶ 
σΟΠΟΙ 810. 15. Βμοννι ὕο [Ὅ]]ΟνΥ ὩΘΟΟΒΒΌἾΥ 
ἔγοτὰ ῬΆΥΔΟΧΊΟΔΙ ῬΥΘΙΏΪ5565. 
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ΚΑΛ. Εἶδον. 
405. [ΣΏ. Τίδέ; νοῦν ἔχοντα λυπούμενον καὶ χαίροντα ; 

ΚΑΛ. Φημί. 

ΣΏ. Πότεροι δὲ μᾶλλον χαίρουσι καὶ λυποῦνται, οἱ 
φρόνιμοι ἢ οἱ ἄφρονες ; 

ΚΑΛ. οἶμαι ἔγωγε οὐ πολύ τι διαφέρειν. 
ΣΩ. ᾿Αλλ᾽ ἀρκεῖ καὶ τοῦτο. ἐν πολέμῳ δὲ ἤδη εἶδες 

ἄνδρα δειλόν ; 
ΚΑΛ. Πῶς γὰρ οὐ; 

ΣΩ. Τί. οὖν; ἀπιόντων τῶν πολεμίων πότεροί σοι 

ἐδόκουν μᾶλλον χαίρειν, οἱ δειλοὶ ἢ οἱ ἀνδρεῖοι ; 
Β ΚΑΛ. ᾿Αμφότεροι ἔμοιγε μᾶλλον: εἰ δὲ μή, παραπλη- 

σίως γε. 
ΣΩ. Οὐδὲν διαφέρει. χαίρουσι δ᾽ οὖν καὶ οἱ δειλοί; 

ΚΑΛ. Σφόδρα γε. 
ΣΩ. Καὶ οἱ ἄφρονες, ὡς ἔοικεν. 

ΚΑΛ. Ναί. 

ΣΏ. Προσιόντων δὲ οἱ δειλοὶ μόνον λυποῦνται ἣ καὶ 
οἱ ἀνδρεῖοι ; 

ΚΑΛ. ᾿Αμφότεροι. 
ΣΟ ρα ὁμοίως ᾿ 
ΚΑ4. Μᾶλλον ἴσως οἵ δειλοί. 

ἼΣΏ. ᾿Απιόντων δ᾽ οὐ ᾿Αλλ χαίρουσιν ; ; 

ΚΑΛ. Ἴσως. 

ΣΩ. Οὐκοῦν λυποῦνται μὲν καὶ χαίρουσι καὶ οἱ ἀφρο- 

ανες καὶ οἱ φρόνιμοι καὶ οἱ δειλοὶ καὶ οἱ ἀνδρεῖοι 

παραπλησίως, ὡς σὺ φής, μᾶλλον δὲ οἱ δειλοὶ τῶν 
ἀνδρείων ; 

ΚΑΛ. Φημί. 

,, ΣΏ. ᾿Αλλὰ μὴν οἵ γε φρόνιμοι καὶ ἀνδρεῖοι ἀγαθοί, οἱ 
δὲ δειλοὶ καὶ ἄφρονες κακοί; 

ΚΑΛ. Ναί. 

ΣΩ. Παραπλησίως ἄρα χαίρουσι καὶ λυποῦνται οἵ 
ἀγαθοὶ καὶ οἱ κακοί; 

ΚΑΛΜ. Φημί. ᾿ 
ΣΩ. ἦἾ4ρ᾽ οὖν παραπλησίως εἰσὶν ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ οἵἱ 
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3 ͵ Ν ε Ψ “Ἁ Ν »᾿ » 9 Ν ἊΝ 
ἀγαθοί τε καὶ οἱ κακοί; ἢ καὶ ετι μᾶλλον ἀγαθοὶ καὶ 

κακοί εἶσιν οἱ κακοί; 

111. ΚΑΛ. ᾿Αλλὰ μὰ 47 οὐκ οἶδ᾽ ὃ τι λέγεις. 7) 

ΣΩ. Οὐκ οἷσθ᾽ ὅτι τοὺς ἀγαθοὺς ἀγαθῶν φὴς πα- 
", “" ΕῚ ᾿ς Ν δὲ ΄“ Ἦν Ν 3 Ἅ 

ρουσίᾳ εἶναι ἀγαθούς, κακοὺς δὲ κακῶν; τὰ δὲ ἀγαθὰ 

εἶναι τὰς ἡδονάς, κακὰ δὲ τὰς ἀνίας ; 
ΚΑλ. Ἔγωγε. 

. ΄΄ο. ΄ ᾽ ’ἤ 9 ᾿, ε ε ’ 

ΣΏ. Οὐκοῦν τοῖς χαίρουσι πάρεστι τἀγαθά, αἱ ἡδοναΐ, 

εἴπερ χαίρουσι; 

ΚΑΛ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΏ. Οὐκοῦν ἀγαθῶν παρόντων ἀγαθοί εἶσιν οἱ χαί- 

ροντες ; 

ΚΟ ΕΝ 
ἊΨ» Υ “ ἊΨ ’ 5 ἊΝ ψ ’ὕ ε 

'ΣΏ. Τί δέ; τοῖς ἀνιωμένοις οὐ πάρεστι τὰ κακαᾶ, αἱ 

λῦπαι; 

ΚΑΛ. Πάρεστι. 
σ΄ γὰ Ἁ »Ἶ ον ἍΝ 

ΣΩ. Κακῶν δέ γε παρουσίᾳ φὴς σὺ εἶναι κακοὺς 
Ἀ Γω »,» χὰ 

τοὺς κακούς. ἢ οὐκέτι φής; 

ΚΑΛ. Ἔγωγε. 

ΣΏ. ᾿Αγαθοὶ ἄρα οἱ ἂν χαίρωσι, κακοὶ δὲ οἱ ἂν ἀνι- 

ὥνται; 

ΚΑΛΑ. Πάώνυ γε. 

ΣΩ. Οἱ μέν γε μᾶλλον μᾶλλον, οἵ δ᾽ ἧττον ἧττον, οἵ 

δὲ παραπλησίως παραπλησίως ; 

ΚΑΛ. Ναί. 

ΣΏ. Οὐκοῦν φὴς παραπλησίως χαίρειν καὶ λυπεῖσθαι 
γ ’ Ν Ν » Ν Ν Ἀ Ν 

τοὺς φρονίμους καὶ τοὺς ἄφρονας καὶ τοὺς δειλοὺς καὶ 
Ν 3 ᾽’ “ἡ Ἃ “ 3», Ν ’ 

τοὺς ἀνδρείους, ἢ καὶ μᾶλλον ἔτι τοὺς δειλούς ; 

ΚΑΛ. Ἔγωγε. 
7 Ν “ 39 9 ΄σκ-ι'ἝὋ ’ ε σ“"» 

ΣΩΏ. Συλλόγισαι δὴ κοινῇ μετ᾽ ἐμοῦ, τί ἡμῖν συμ- 
΄ 5 Ἂν Ξ Ἷ: Ἂ Ν ΄ Ν ᾿ 

βαίνει ΕΚ των ὡμολογημένων" και δὶς γάρ τοι Και τρις 

498. ο. ἢ καὶ ἔτι μᾶλλον ἀγαθοὶ καὶ 
κακοί εἰσιν οἱ κακοί] ΓΠ6. τηθαμΐπρ' οὗ 
ἐπῖ5. 15 βχρ αἰηθα ἴῃ Ππ6 ονοροϊηρ ποθ. 
Βαὺ {π6 γϑαβοηΐϊηρ νγῶ8 5ρο}]ῦ ὈΥ 8 
ΟΟΡΥ ἰϑύβ, νὴ0 ἰῃβορίθα οὗ ἀγαθοί δέου 
ἀγαθοί, υνυἱθηρ ὑπ5: ἢ καὶ ἔτι μᾶλλον 
ἀγαθοὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοί εἰσιν οἱ κακοί; 
Ἐοαθ γβὺ ρογοθινθα ὅπ ᾿πὑθγρο]]οῊ, 

ΒΟ. ὑπ Ζάν. οᾶᾷ. οχρϑὶθᾶ ἤρου ὑπὸ 
ἰοχῦ. 

Ῥ. κακοὺς δὲ κακῶν) ΗἸγ ΒΟ. ἸΠΠΘΟ65- 
ΒΆΤΊΥ Ἰηβουύβ ὕμο ἃΡ[1016, σϑϑαϊησ τοὺς 
κακοὺς δὲ κακῶν. δ νῷ. ἴδ ἀρδὶῃπ οταϊ ξοᾶ 
ἴῃ ὅῃο [Ό]]Οννἱηρ᾽ οΪααβ6 : κακὰ δὲ τὰς ἀνίας. 

καὶ δὶς γάρ τοι καὶ τρίς] 5010]. Ἔμπε- 
δοκλέους τὸ ἔπος, ἀφ᾽ οὗ καὶ ἣ παροιμία: 
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499 φασι καλὸν εἶναι τὰ καλὰ λέγειν τε καὶ | ἐπισκοπεῖσθαι. 
᾿Αγαθὸν μὲν εἶναι τὸν φρόνιμον καὶ ἀνδρεῖόν φαμεν. ἢ ἢ γάρ; 

ΣΩ. Κακὸν δὲ τὸν ἄφρονα καὶ δειλόν ; 

ΚΑΛ, Πάνυ γε. 

τ, 

ΚΑΛ. Ναί. 

5 Ξ᾿ Αγαθὸν δὲ αὖ τὸν χαίροντα ; 

ΣΏ. Κακὸν δὲ τὸν ἀνιώμενον ; 

ΚΑΛ. 

ΣΩ. 
᾿Ανάγκη. 

᾿Ανιᾶσθαι δὲ καὶ χαίρειν τὸν ἀγαθὸν καὶ κακὸν 
ε Τὰ » Ν Ἀ “ Ν ’ 

ὁμοίως, ἴσως δὲ καὶ μᾶλλον τὸν κακόν ; 

ΚΑΛ. Ναί. 
“ κα 

ΣΏ. Οὐκοῦν ὁμοίως γίγνεται κακὸς καὶ ἀγαθὸς τῷ 
3 τς Ν ΄ι 3 Ν ε ’ 3 “ ἰδ 
ἀγαθῷ ἢ καὶ μᾶλλον ἀγαθὸς ὁ κακός ; οὐ ταῦτα συμβαΐί- 

Ἂν, κω ΄΄ι 

νει καὶ τὰ πρότερα ἐκεῖνα, ἐάν τις ταὐτὰ φῇ ἡδέα τε καὶ 
3 Ἁ εν 5» “2 3 ’ Ἂ᾿' , 

ἀγαθὰ εἶναι; οὐ ταῦτ᾽ ἀνάγκη, ὦ Καλλίκλεις ; 

Π|ν. ΚΑΛ. Πάλαι τοί σου ἀκροῶμαι, ὦ Σώκρατες, 
“ 5» ’ Ὁ “Ἃ ’ ᾿» ἂν “ 

καθομολογῶν, ἐνθυμούμενος ὅτι, κἂν παίζων τίς σοι ἐνδῷ 
ε κ᾿ , ΕΝ » Ψ Ν 
ὁτιοῦν, τούτου ἄσμενος ἔχει ὥσπερ τὰ μειράκια. εν 

Ἂ » ιν Ἀν ΣΝ Ἷ Ξ, ε ΄σ΄ι ΕῚ , ΕἾ ε κ-Ἔ 

σὺ οἵει ἐμὲ ἢ καὶ ἀλλον ὁντινοῦν ἀνθρώπων οὐχ ἡγεῖσθαι 
Ν Ἁ , ε ᾽ὔ ᾿ Ν ’ 

τὰἂς μὲν βελτίους ἡδονᾶς, τὰς δὲ χειρους. 

ΣΏ. 

φησὶ δέ: καὶ δὶς γὰρ ὃ δεῖ καλόν ἐστιν 
ἐνισπεῖν. ΤῊ Ῥγόν τὺ 15 τορραϊρᾷ, ῬΏ1]160. 
59 Ε. Ιμερρ. 966 Ἑ, καλὸν τό γε ὀρθὸν 
καὶ δὶς καὶ τρίς. 

499 3. κἂν παίζων ΟΔ]Π1Π1ο165 15 ἄσίνϑῃ ἴο 
86 γγρέοχὺ ὑμαῦ ἢθ ννγὰϑ ποῦ 5ρΡθδ  ηρ' 
ΒΘΙΙΟΌΒΙΥ ἡ ΏΘη Π6 δἰπγιηθα ὑπ Ἰἀθηυῦν 
οὗ ροοᾶ ἃπᾶ φρἰθᾶβασθ “Αι 1 6 αἰὰ ποῦ 
ΚΙΗΟΥ ἃ 8 Ὑ76}} 85 Δ τῇδ ὑμδαῦ ΒΟ1ὴ6 Ρ]θἃ- 
ΒΌΓΘΒ 616 ούϊου ὑπ οὔμουβ.᾿ Οοηϊταβῦ 
ἢ {}}15 ΡΏΙ]ΘΡ. 18 8, πῶς λέγεις, ὦ 
Σώκρατες; οἴει γάρ τινα συγχωρήσεσθαι, 
θέμενον ἡδονὴν εἶναι τἀγαθόν, εἶτα ἀνέ- 
ξεσθαί σον λέγοντος τὰς μὲν εἶναί τινας 
ἀγαθὰς ἡδονάς, τὰς δέ τινας ἑτέρας αὐτῶν 
κακάς: ΟΥ̓ οοῦγθο, πὸ οοηβιβύθηῦ Ηράᾶο- 
ἰδ νου] τηβκ 510} ΔῈ ΔΕαΤΏΙΒΒΙΟΗ. 
Βαῦ ΟἉ]}110165. νγὰϑ ΠῸ ῬΒἸ]ΟΒΟΡΒΟΥ, Ὀαὺ ἃ 
τ ρϑαΐου ὉΥ σοΐθ οἵ ἀορυηαβ ψν ΒΊοἢ ΠὰρΡ- 
Ῥαϑμθαᾶ ἔο ἔβκθ μἷβ ἔΆπΟΥ, ἃ5. ΤΌΣ ΠΙΒΉΙ Ηρ ἃ 
ἐμϑογθϊοαὶ ργτοιπαᾶ ἐγ ἢϊ5 οὐνὴ ῬΥδούϊοΘ. 
Ταῦ Ῥυδοῦϊοθ νγᾶβ ῬΧΟΌΔΟΙΥ ποῦ 50 θδὰ 
8. ἷβ ὑμθοῦν, γΒ]ΟὮ Π6 ΔΟΟΟΥΑΙΠΡῚΥ 1αγ5 

ΨΟ.. Τ|: 

᾿Ιοὺ ἰού, ὦ Καλλίκλεις, ὡς πανοῦργος εἶ, καί 

Ἀ5146. 5. ΠΡ ΟΙΥ 85. ἢ6 δά ἔβκϑῃ 1Ὁ πιρ. 
ΤῊΘ αυϊοῖκηθβ8. νὰ ννΠΪΟὴ ἮΘ. ΥΘΒΌΤΩΘΒ 
ὑΠ6 οἴδηβιῖνθ δου ἢἰβ ἀθίθαῦ 15 ἃ ΠΔΡΡΥ 
ἀτδτηδῦϊο οι. Ρ]αΐο δνυϊάθηῦν ᾿ξ θπ 5 
ἰο οσομῃύγαβῦ ἢ5. ὑῃθίουο8] δὐἀάγοβθβ ἢ 
1η8 οὐδενία Ἠ6 ἀἸΒρΊΑγ5 ἃ5 ἃ αἸ ΔΙ θουϊ δ ἢ. 

Ἰοὺ ἰού] Νοίοα ὉΥῪ Ἠδϑγοὶ. ἃ85. ἃ 
σχετλιαστικὸν ἐπίῤῥημα ὡς τὸ φεῦ. 
Αὐιϑῦ. ῬΙαῦ. 477, Οὐ δεῖ σχετλιάζειν καὶ 
βοᾶν πρὶν ἂν μάθῃς.---Καὶ τίς δύναιτ᾽ ἂν 
μὴ βοᾶν ἰοὺ ἰοὺ Τοιαῦτ᾽ ἀκούων; ἘΒοίῃ 
ἴῃ ὑγαρθαν ἃιῃα οοτηραν ἰοὺ ἰού ἀδποῖθ 
ῬΆΪη, ΒΟΥΥΟΝ, ΟΥ Ἰπαϊρσπ δος; Ραῦ ἴῃ 
ΘΟΙΏΘΟαΥῪ βοιηθύϊηθβ ἈΡΎΘΘΆΡ]Β ΒΌΓΡΙΪΒΘ. 
Αὐἱϑῦ. Εααϊῦ. 1091, ἰοὺ ἰού. Οὐκ ἣν ἄρ᾽ 
οὐδεὶς τοῦ Τλάνιδος σοφώτερος. ἨἮθδιδ 
{Π6 ᾿πξρυ]. ΠᾺ5. 105. ΟΥ̓ΑΪΏΔΥΥ 56Ώ86; ΒΟΟΥ, 
Ῥυούθδυϊηρ,, ΟΥ αἰϊβοῦϊηρ' ὕο ρυούθβ, αρᾳϊηβῦ 
{116 111- βαρ ἢ6 ἢὰ5 τϑοοῖνρα ἔγοτη (8]]. 
ΤῊ. Βθϑὴβ οὈνίουβ, θα ἩρΙηα. 5808, 
“ΜΊγδ δϊ5. τηαρὶβ βαπῦ νοσα]αθ ἀαδηη 1ἢ- 
αἸἰσηδη 5. 
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ο “ Α ’, "4 » 

μοι ὥσπερ παιδὶ χρῇ, τοτὲ μὲν ταῦτα φάσκων οὕτως ἔχειν, Ο 
’ 3 » » 

καΐτοι οὐκ ᾧμην γε κατ 
ΕῚ Ἂς ε Ν ἴω ε ’ ον ἐ χες θ ϑ, θ ε 5» 

αρχᾶς ὑο σου εκοντος ειναι ΕςΟΑΊΓΟΑΤΊ) Ὥσεσ αι, ὡς ονττος 

εἰ Ν ε , 3 “" 

ΤΟΤΕ δὲ ετέρως, ἐξαπατῶν με. 

΄“ Ν ᾿  ΈΣ ον 

φίλου: νῦν δὲ ἐψεύσθην, καὶ ὡς ἔοικεν ἀνάγκη μοι κατὰ τὸν 
κυ »“ ἴω Ν 

παλαιὸν λόγον τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν καὶ τοῦτο δέχεσθαι τὸ 
Ν ἣΝ ἴξε Ψ δὲ ὃ ’’ ε », ὰ Ὧ νῷ Φ' διδόμενον παρὰ σοῦ. ἔστι δὲ δή, ὡς ἔοικεν, ὃ νῦν λέγεις, 

. ε ’ Ἢ 3 ε Ν 3 ’ ε Ν ᾽ς Δ" ’ ὅτι ἡδοναί τινές εἰσιν αἵ μὲν ἀγαθαΐ, αἱ δὲ κακαί. ἢ γάρ; 
ΚΑΛ. Ναί. 

“" χν ε 

ΣΩ. Ζ4ρ᾽ οὖν ἀγαθαὶ μὲν αἵ ὠφέλιμοι, κακαὶ δὲ αἱ 
βλαβεραί; 

ΚΑΛ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. ᾿Ωφέλιμοι δέ γε αἱ ἀγαθόν τι ποιοῦσαι, κακαὶ 

δὲ αἱ κακόν τι; 
ΚΑΛ. Φημί. 

ΣῺΩ. 
ἃ “ Ν 3 ὕ 3 “ 9 ’ Ν ’ὔ ἡ ὃ ’, 3 

ας νυν δὴ ἐλέγομεν εν τῳ ἐσθίειν και πινειν 7) ονας Εἰ 

"}) 

5" 3 5. Ἀ ,ὕ , Ὁ δ Ἀ “- 
4ρ᾽ οὖν τὰς τοιάσδε λέγεις, οἷον κατὰ τὸ σῶμα 

ἴ- , ἴω ΄“ Ἂ «Ἃ 

ἄρα τούτων αἱ μὲν ὑγίειαν ποιοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἢ 
5, Ν Ἂν ω Ὄ Χ 3 ἰσχὺν ἢ ἄλλην τινὰ ἀρετὴν τοῦ σώματος, αὗται μὲν ἀγα- 

, εἰν 3 ΄, ,. ΄ 
θαΐί, αὖυ δὲ ταναντιὰ Τουτῶν κακαυ ; 

ΚΑΛΜ. Πάνυ γε. 
΄΄᾿ Ὺὰ ς Ἁ ’ἤ 3 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ λῦπαι ὡσαύτως αἱ μὲν χρησταΐ εἰσιν, 

αἱ δὲ πονηραί; 

ΚΑΛ. Πὸς γὰρ οὔ; 

ΣΏ. Οὐκοῦν τὰς μὲν χρη 
Ν᾿ Ν ε Ἕ Ἁ ὑ 

στὰς καὶ ἡδονὰς καὶ λύπας 
ῆς ε Ἁ 

καὶ αἱρετέον ἐστὶ καὶ πρακτέον ; 

ΚΑΛΜ. Πάνυ γε. 

Ο. τότε μὲν ταῦτα φάσκων] Τα ΒΟΑΙ. 
νυ οὔμουβ οσῖνοθ τότε μὲν αὖ φάσκων. 
10 ὉΠ185. 15 ποῦ ἃ που 6 Ὀ] απ θυ, ΡΥΟΌΔΌΪΥ 
αὖ ἢὰ5. Ῥθοη ὑγαηθροβοα, δ ηα τνα Βῃοῦ]α 
γοδα τότε δ᾽ αὖ ἑτέρως. Τῆς Ζᾶν. δἀᾷ, 
νναὐ ΘΌΔ]]0. [Ὸ]]ονν ὅθ Βοά]., θαῦ ὑμ6 
τη ηρ᾽ οἴνθη Ὅν ϑύα]]}. 15. βοιμθννηαῦ 
ἤονοθα : ““Βοβριοιῦ ϑαϊὰ δοογαῦοβ δα θὰ 
αὰδ 6 βΒαργῶ, ΘΔΡ. χὶν]. ἴῃ. ΟἌΙΠΟΙ αἰχονδῦ, 
οὐδέποτε ταὐτὰ λέγεις περὶ τῶν αὐτῶν. 
ΟΥΠΟΥΒ ρἵνθ τότε μὲν τὰ αὐτὰ οὐ ταὐτὰ 
φάσκων. 

τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν] “1 τηυϑῦ ἄο {ῃ6 
Ὀοϑδῦ 1 οδη.᾽ (ἀθῃουΆ} Υ εὖ τίθεσθαι, ἃ 5 
ἴῃ Ἰμποῖαῃ, Νρογοιὴ ὃ 21, τὸ παρὸν εὖ 
θέμενος. Ῥαῦ Ἰμορο΄. 959 , τὸ δὲ παρὸν 

δεῖν εὖ ποιεῖν. ΟἸγΙΏρΡ., διὰ τούτου δὲ 
σημαίνεται, ὅτι, τὰ ἐκ τῆς τύχης διδόμενα 
κόσμει. μάλιστα δὲ τοῦτο λέγεται ὑπὸ 
(16... ἐπὶ) τῶν κυβευόντων. ἐὰν γὰρ 
ἀριθμὸς νικητήριος πέσῃ, εἴη δὲ καὶ 
τεχνίτης ὃ κυβεύων, θαυμαστῶς νικᾶ" εἰ 
δὲ ἡ τύχη μὲν παρέχοι τὰ δεξιά, ὁ δὲ 
δεχόμενος ἄτεχνος ὧν μὴ εἰδείη χρή- 
σασθαι, οὐδὲν χρηστὸν ἀποβαίνει. ἴἷὰ 
{16 ἢγβῦ ρασῦ οὗ ὕ}Π16 βομοϊλαπι 6 ἈΠ. 65 
ὕο {Π6 ννο}}-ἱκῆοννῃ Σπάρταν ἔλαχες, ταύ- 
ταν κόσμει. 

Ῥ. εἰ ἄρα---ποιοῦσιν) 'Γπ6 οἱα γτϑδαϊηρ᾽ 
γγὰ8 ποιοῦσαι. ποιοῦσιν νγὰ8 δἀορίορα ὈῪ 
οΙ.κΚ. ᾿Ρροχὰ ἴον Μ 55. 



--800, 8.] 

ΣΟ αςδὲ πονηρὰς οὔ; 
ΚΑΛ. δῆλον δή. 

ΤΌΡΓΙΑΣ.: 

Ψ »“"ἅ» “.Ἄ Ὁ ἴω ΣΏ. Ἕνεκα γάρ που τῶν ἀγαθῶν ἅπαντα ἡμῖν ἔδοξε 
πρακτέον εἶ; ἰ 7 Ξιιοΐ ὶ Πώλ ρ ον εἶναι, εἰ μνημονεύεις, ἐμοί τε καὶ Πώλῳ. ἄρα 

Ν Ν ὃ ω . ’, εὺ ε ἴω “ ’ 
και σοι συνὸοκει οὐτω, τέλος εἶναι ἁπασῶν τῶν πράξεων 

Ἂς 93 ,’ὔὕ ᾿ [ν “-ἰ “π᾿ 

τὸ ἀγαθόν, καὶ ἐκείνου ἕνεκεν δεῖν πάντα τἄλλα πράτ- 

᾿ Ν 9 ’ὔ 

και σὺ ἐκ τρίτων ; 

ΚΑΛ. Ἔγωγε. 

3 “ ἴω “ 3" ὅ00 τεσθαι, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκεῖνο [τῶν ἄλλων; σύμψηφος ἡμῖν εἶ 

Τῶν ἀγαθῶν ἄρα ἕνεκα δεῖ καὶ τἄλλα καὶ τὰ 

ἡδέα πράττειν, ἀλλ᾽ οὐ τἀγαθὰ τῶν ἡδέων. 

ΚΑΛ. Πάνυ γε. 
»" 3 “" “ 

ΣΏ. ᾿Αρ᾽ οὖν παντὸς ἀνδρός ἐστιν ἐκλέξασθαι ποῖα 
9 θὰ ΄ δέ 9 Ν Ν ε “ ’ «ἡ “ ὃ “ 5 

αγα α των γ) ξεων εἐστι Και οτποια, κακα, 7) τέχνικου ει εἰς 

ἕκαστον ; 

ΚΑΛ. Τεχνικοῦ. 

ΜΈΣ Ω. 
Ν ΄ » », , 

και Γοργίαν ετνγχάανον λέγων. 

᾿Αναμνησθῶμεν δὴ ὧν αὖ ἐγὼ πρὸς Πῶλον 
ἔλεγον γάρ, εἰ μνη- 

8 μονεύεις, ὅτι εἶεν παρασκευαὶ αἱ μὲν μέχρι ἡδονῆς, αὐτὸ 
τοῦτο μόνον παρασκευάζουσαι, ἀγνοοῦσαι δὲ τὸ βέλτιον 
καὶ τὸ χεῖρον, αἱ δὲ γιγνώσκουσαι ὅ τί τε ἀγαθὸν καὶ 
ὅ τι κακόν' καὶ ἐτίθην τῶν μὲν περὶ τὰς ἡδονὰς τὴν 
μαγειρικὴν ἐμπειρίαν, ἀλλ᾽ οὐ τέχνην, τῶν δὲ περὶ τὸ ἀγα- 

θὸν τὴν ἰατρικὴν τέχνην. καὶ πρὸς φιλίου, ὦ Καλλίκλεις, 
΄ ΠΡ Ν » - ᾿ ΞΕ ΚΗ , Ὁ ΕΝ ΄ 

βηΤΕε αΥντος οἱιον δεῖν τρος εμε παίζειν μηδ ΟΤι ἂν τυχῇ"“ 

Ἑ. ἐμοί τε καὶ Πώλῳ] ὅ686 Ρ. 468 8, 
ἕνεκ᾽ ἄρα τοῦ ἀγαθοῦ ἅπαντα ταῦτα 
ποιοῦσιν οἱ ποιοῦντες---Φημί. Υ͂α γηυδῦ 
Κπονν, βᾶγβ ΟἸγρ., ὑπαῦὺ ροοά ἰβ ποῦ ἃ 
7685 Ὀθαῦ δὴ 6ηα : ἰστέον ὅτι τὸ ἀγαθὸν 
οὐκ ἔστιν ἕνεκά του ἀλλὰ οὗ ἕνεκα" ἕνεκα 
μὲν γάρ τον ἐστὶν ἣ ὁδὸς ἣ ἄγουσα ἐπὶ 
τὸ τέλος" οὗ δὲ ἕνεκα αὐτὸ τὸ τέλος. 
ΓΘ. Θρ᾽βοῦϊοαὶ ἤρῃῦ νυ ἝὉ}]. 15. πον 
αὖ Δ ΘΠ4, 8ἃη4 ὅοο). Ὀυηρθ. ὕπο αἴ8- 
ΟἸΙΒΒΊ0ὴ. τουηα ἀραΐϊη ο {116 ὕορῖοβ ΡΓ6- 
ΨΙΟΌΒΙΥ ἀπάᾶον ΘΟ ϑ᾽ ἀογΆ Γ101, 

500. ἐκ τρίτων “ἴῃ {Π6 {μϊνἃ Ῥ͵]δοο, 
“ΟΕ Ὅπ6 ἐπῃϊγα ρανῦ. ΤΤὴ6 βαϊὴθ Ρϑιυϊ- 
ῬὨΡ 515 οσοαγβ, Εγ, Οὔαβϑῦ. 1178, σωτη- 
ρίαν σοὶ τῷδέ τ᾽ ἐϊς τρίτων τ᾽ ἐμοί. ΑἾ80 
ΘΥΏΡ. 218 Β. [ἡ Τῇηδθὰβ 54. Α, γ6 ΠΆΥΘ 
ἐκ τρίτου ἴῃ {Π6 58 1186 560η86. 

Β. ὅτι εἶεν παρασκευαί) “α}} κ᾽ ἃ 
οουὕαῖ 65 ̓ μἀυβΌ} 165, Οὐδ. παρασκευή 
15. ἃ ΘΘΙΘΙΆ] ἔδυγη, πο] ααϊηρ ὑσο τέχναι, 
δηαἃ ὑμποβθ θῖν ιοα] οομ νυ να 65. νυ Ὠϊοὶ 
Ῥγούθμα ὅο Ὀ6 τέχναι θυ ἅτ ποῦ. 6 
ἀοβπηπϊξίοη οὗ ἃ τέχνη 8, ἃ ῬιΌΘΘ58. Οὗ 
“Πα ΒΟΥ τ νΏ1οἾ Δἰη5 αὖ ροοᾶ. 850 
Αὐϊβῦοῦ!α : πᾶσα τέχνη ἀγαθοῦ τινος ἐφίε- ἡ 
σθαι δοκεῖ. πο (Ἀ]56 τέχναι, οὐ {118 
σΟὨ  ὭΡΥ, ᾿νη1ὖ ὉΠ16 1} δἰ 0 Ὁ] ΒΘ. }6. 

πρὸς φιλίου)] 56. Διός. Ῥμεαραν, 294 
Ἑ. Βτοασθοῦ ἴῃ οοιμοαᾶγ; 88 ιοάογαβ 
Ρ. Αὔμοῃ. νὶ. 239 8, ὁ Ζεὺς ὁ φίλιος, 
Ὃ τῶν θεῶν μέγιστος ὁμολογουμένως. 
(Ὁ]1. μαᾶὰ ρυοΐθοβοὰ ἃ [θη βῆ] [ὉΓ 
ϑοσν.: πρός σε ἐπιεικῶς ἔχω φιλικῶς, 
485 Ἑ. 
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ΠΛΆΤΩΝΟΣ [500,8 116 

. τ᾿ ΝΝ 9 ΄, κι ᾿ “δὲν δῷ Ἄτ 
παρὰ τὰ δοκοῦντα ἀποκρίνου, μήτ᾽ αὖ τὰ παρ᾽ ἐμοῦ οὕτως 
ἀποδέχου ὡς παΐζοντος: ὁρᾷς γὰρ ὅτι περὶ τούτου εἰσὶν ο 

ἡμῖν οἱ λόγοι, οὗ τί ἂν μᾶλλον σπουδάσειέ τις καὶ σμικρὸν 
νοῦν ἔχων ἄνθρωπος, ἢ τοῦτο, ὅντινα χρὴ τρόπον ζῇν, 
πότερον ἐπὶ ὃν σὺ παρακαλεῖς ἐμέ, τὰ τοῦ ἀνδρὸς δὴ 
ταῦτα πράττοντα, λέγοντά τε ἐν τῷ δήμῳ καὶ ῥητορικὴν 
ἀσκοῦντα καὶ πολιτευόμενον τοῦτον τὸν τρόπον ὃν ὑμεῖς 
νῦν πολιτεύεσθε, ἢ | ἐπὶ] τόνδε τὸν βίον τὸν ἐν φιλοσοφίᾳ, 

καὶ τί ποτ᾽ ἐστὶν οὗτος ἐκείνου διαφέρων. ἴσως οὖν 
βέλτιστόν ἐστιν, ὡς ἄρτι ἐγὼ ἐπεχείρησα, διαιρεῖσθαι, 

διελομένους δὲ καὶ ὁμολογήσαντας ἀλλήλοις, εἰ ἔστιν 
τούτω διττὼ τὼ βίω, σκέψασθαι τί τε διαφέρετον ἀλλή- 

Ἂν ε ’ὔ αἰ Φ “Ἂ 

λοιν καὶ ὁπότερον βιωτέον αὐτοῖν. 

τί λέγω. 

ΚΑΛ.. Οὐ δῆτα. 

» 5 5» 5 
ὑσὼως ουν ΟὐΤω οἶσθα 

ΣΩ. ᾿Αλλ’ ἐγώ σοι σαφέστερον ἐρῶ. ἐπειδὴ ὡμολογή- 
9 » Ν Ν “ ᾽ὔ 9 ᾽ὔ “" ᾽’ [1 , καμεν ἐγώ τε καὶ σὺ εἶναι μέν τι ἀγαθόν, εἶναι δέ τι ἡδύ, 

εἰν δὲ Ν οδὺ “ νυν Ἢν “ ε , Ν 3 τβς ’ ἕτερον δὲ τὸ ἡδὺ τοῦ ἀγαθοῦ, ἑκατέρου δὲ αὐτοῖν μελέτην 

Ο. δὁρᾶς γὰρ ὅτι] “ΤΏ6 5υδ]οοῦ οὗὨ οὔτν 
Αἰβοιββίοη, γοὰ Ῥϑυοθῖνθ, 185. οὴ6. ΨΏΪΟΒ 
σαπηοῦ [41] ἴο Ὅ6 πηοϑὺ ᾿ηὐθγθβύϊηρ ἴο ἃ 
78 ἢ ΟΥ̓ Θνθὴ ΟΥαΪ ΠΤ ᾿π 6]! θη σ 6, Ὁπ6 
ααθβύϊοη. Ὀθηρ, Δἰο ννημαῦ ΤἸΠΔ ΠΟΘΙ γ6 
οὐρηῦ ἴο ᾿ἴνθ : νη θῦμου ἴῃ ὑμαῦ ἕο  Β] ἢ 
γοὰ 1ηνῖΐθ Τη6, ἢ ἀΟΙΠρΡ᾽ ΤΩΔ ἢ 5 ΨΟΥΚ, ἃ8 
νοῦ 681] 1ὖ, ρθε κίηρ 'πΠ ὉΠ6 ἈΒΒΘΙΏ]Υ, 
Ὁ Πα Ῥγδοῦβηρ τ ἤδύουϊο, πα Ῥ]ανηρ ἃ 
Ῥανῦ ἴῃ ΡΟ Ὁ105. ἢ ὉΠ6 ῬΥΪΠΟΙΡΙ65. ποῦν ἴπ 
νορτιθ ψιῦἢ σοὺ φοϊϊ ἰοϊαῃβ,; οὐ, ἄτα. 
σπουδάσειε 156 Ορροβοᾶ ἴο ἐῃθ ἐογθροϊηρ' 
παίζειν. Ιὰ ὕπ8 ποχῦ οἰαθβα ἐπί, νῃ]ο 
Ἡϊγβοῆ. Ὀγδοϊκοῖβ, ἴα Τὰ ἰῇ 811 {π6 
ΜΗ5, [Ὁ 15 νι ἀθηθ]ν Ὀούϊον. αὐρβϑηῦ--- 
πότερον τοῦτον οὐ ἐκεῖνον τὸν βίον ἐφ᾽ 
ὃν σὺ παρακαλεῖς ἐμὲ (δεῖ (ζῆν) ἢ τόνδε 
τὸν ἐν φιλοσοφίᾳ. [Ιἔ νοίαϊηρα, να οἂπ 
ΟἸ]Υ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ οοηξαβίοη οὗὨ ὑποιρηῦ ρῥτο- 
ἀπορᾷ ὈΥ ὕΠ6 ΤΟγθροϊηρ παρακαλεῖς, ἔΡΟΥὴ 
ὙΠΟ παρακλητέον Τὴηᾶῦ Ὀ6 “ἀηᾶον- 
βύοοα. Βαῦ [18 νγουἹᾶ βΒΌΓΟΙΥ 6 Ὀδᾶ 
ΤΑΌΠΟΥ ὕμδη ΘΟ] 181 υνυιθϊηρ; δηθὰ 10 
18. Θ΄ΌΔΙΥ ΘΑΒΥ ἴο Ῥ᾽ΘΒΌΤηΘ ἃ ΘΟὨ ΒΙΟῊ 
ΟΥ ἐπ φαγῦ οὗ ἐμ οοργιϑῦύ. 1π τὰ τοῦ 
ἀνδρὸς δὴ ταῦτα 1165 Δ ΔἸ] βίο (0 6 
Ἰηγοοῦϊνο οὐ ΟἍ]1Π10165, ρ. 485; δή, 85 
888], ἀφηοίϊπρ ὑπαῦ ἐπ βϑῃξιτηθηῦ 15 
ποῦ ὑμαῦ οἵ ϑοον. θαῦ οὗὁὨἨ Πὶβ ορροῃθϑηΐ. 
3. {16 Ξ'ο)ο]., ὁ δὴ συνδεσμὸς ἐμφαντικὸς 

εἰρωνείας ἐστί. 
Ῥ. εἰ ἔστι τούτω δίττω τὼ βίω] Απ 

1Ἰηβύδποθ οὗ ὅπ6 βόῆϑιὴα Ῥιπάασγίσαμ οὗ 
{η86 ο,ΔΤ ΡΒ η5, ὑπμ6 α81] Πονγονον 
ῥα κίηρσ ὑπ6 ρίαοθ οἵ ἐμ ρ᾽υσαὶ. "ΓΒ 
σοηβύγαοίῦοη, ψὸ 816 ἰο]α, 1 ἰὼ Αἰὐἰὶο 
Δα τ, 551016. ΟἸΪνῪ γΏΘη ἃ Βα δία ἐϊν νΘΡΌ, 
5 ἔστι ΟΥ̓ γίγνεται, βέαπια 5. αὖ μθ Ῥδϑρὶη- 
πἰηρ ΟΥ̓ ἃ εἶδιβθ. Εαύηῃγά. 802 Ο, ἔστι 
γὰρ ἔμοιγε καὶ βωμοί. ϑορἢ. ΤΎΔΟΉ. 520, 
ἦν δ᾽ ἀμφίπλεκτοι κλίμακες. ΑὙἸΒΟΟΡἢ. 
Ὑε5Ρ. ὅ8, ἡμῖν γὰρ οὐκ ἔστ᾽ οὔτε κάρυ᾽ 
ἐκ φορμίδος Δούλω διαῤῥιπτοῦντε τοῖς 
θεωμένοις. [Ι͂ἢ ὉΠ6886 ο8885 ἔστι ἈΏΒΎΥΘΥΒ 
ἴο π6 ἀφύη. 65 φέοέ, οὐ ΕὟ. ἐΐψ αὶ οὐ ἐΐ 
δδέ ἢ ρου. Ηρθτθ πονανοῦ ἔστι 15 
ΒΡ ΑΙ ΘΠΟΙΥ ὑπ6 οορα]α, οὗἨ ννμῖο τὼ βίω 
15. Π6 585]. δΔηα δίττω {Π6 Ῥτγραϊοαΐθ, πὰ 
{Π|15 566 15 ἴο αἰβύῦϊηρτ 51). ὑῃ 6. οα86 ἔρουα 
ῆοβθ ααούθα ἴῃ 0η6 ΟΥΑΙ ΠΔΥῪ ΡὙΎΆΤΩΤΩΒΓΒ. 
ἸΕ {686 Ἰἴνθθ. 8.6. ΥΘΘ}Ὺ ὕννο, 1. 6. 
αἴνουβθ Ἀμα ορροβιύθ. ϑὔθριθιῃ, Ὁ] ον! Πρ 
{Π6 ΑἸάϊηο, οτηἰϊ θα ὑπ6 ἀγύϊοϊο τώ ἴῃ ἢΪ5 
ἰοχῦ. Τῆννα οουἹὰ δαορῦ {15 γθδαϊηρ' ἴῃ 
ἀρἤδποθ οὗ ὑπ6ὸ Μ55., 0Π6 Ῥαββαρα υνουἹὰ 
11 ἀμάον ΟΥ̓ ΠΆΡΥ τ α]65, ἃ Πα ν 6 τηϊρηῦ 
ὑγδηβιαίθ: “1 6 γ6 ΤΘΔΙΪΥ οχὶβῦβ ΒΌ 0 ἢ ἃ 
Ῥαὶν οὗ ᾿ἴνθβ 85 ὑμαῦ βᾳρροβϑᾷ, ἰϑῦ 8 566 
μον ὅπου αἰδν, ὅσ. 

ἑκατέρου δὲ αὐτοῖν) “πᾶ ἐμπαῦ ἃ οοΥ- 



---ὅοι, Δ.} ΓΟΡΓΙΑ͂ΣΙ ἘΠῚ 

Ν Ψ Ἀ ἈΝ ἴω ς΄ τινὰ εἶναι καὶ παρασκευὴν τῆς κτήσεως, τὴν μὲν τοῦ 

8 ἡδέος θήραν, τὴν δὲ τοῦ ἀγαθοῦ--- αὐτὸ δέ μοι τοῦτο 
πρῶτον ἢ σύμφαθι ἣ μή: σύμφης; 

Ο1 

ΚΑΛ. Οὕτω φημί. 
ΕΠΥ͂!. ΣΏ. Ἴθι δή, ἃ καὶ πρὸς τούσδε ἐγὼ ἔλεγον 

διομολόγησαί μοι, εἰ ἄρα σοι ἔδοξα τότε ἀληθῆ λέγειν. 
ἔλεγον δέ που ὅτι ἡ μὲν ὀψοποιικὴ οὔ μοι δοκεῖ τέχνη 
Μῆν 3 Ψψι Ἂν Ψ ε δον» ΄ ΄ ν ε Ν ΄ 
εἶναι ἀλλ᾽ ἐμπειρία, ἡ δ᾽ ἰατρική, λέγων ὅτι [ ἡ μὲν τούτου 

ἣν θ ΄ Ν η ζ΄ Φ Χ Ν 4 κι “-" 

ου εράπευει και ΤῊΝ φύσιν ΕΟ ΚεΕΊΤΤαι Και ΤῊΝ αὐτιαν ὧν 

’ὔ Ἀ , » ’ ε ’ ΄“ ε 5 

Τραττεέι, και λόγον έχέι τΤτουτῶν εκαστου δοῦναι, ἢ ια- 

τρική" ἡ δ᾽ ἑτέρα τῆς ἡδονῆς, πρὸς ἣν ἡ θεραπεία αὐτῇ 

ἑαΐη βύυθαν δηᾶ ρῬγθρδιδίϊοηῃ ρῸ ἕο {16 
ΘῈ Β: 0 η ΟΥ̓ οἰΠογ. ΤΠ ποχῦ οἴδαβθ, 
τὴν μὲν---τοῦ ἄγαθοῦ, 15 Ὀτγαοϊκοίοα ὈγῪ 
Ἠγεοἢ. ἃ5 βυβριοἴουβ. Βαῦ ὕμογα 15 ἀτὰ- 
γηϑῦϊο ργορυιθέυ ἴῃ πο 1ζογαξίοη. 

Ἑ. ἢ σύμφαθι ἢ μή: σύμφης ;) ΕΟΓΒΙΘΙΙΥ 
ἐμ οὐ. σᾷνε ἢ σύμφαθι ἢ μὴ συμφῆς. 
Ἡριηά. ἔγβύ ροϊπίβα ουὖῦ {π6 βΞοϊθοϊβτη--- 
μὴ ῬυόΒῖθ. ἢ ὑπ 580]. ρῬγυθβοηῦ. Τῦ 
15. 8 αυθβύϊοη ἩΠΘΟΠΕΥ [815 συμφῇς νγᾶϑ 
ποῦ ΟΥΙΡΊΠΆΠΥ δὲ “Ἰηδογργθίδιηθῃ πιτη.ἢ 
Ἠροϊπᾶ. αυοΐοβ βάστη. ὃ 29, ἕτερόν ἐστι 
τὸ βαρύ τε καὶ τὸ κοῦφον τῆς στατικῆς 
αὐτῆς" ξυγχωρεῖς; Βυδ ψὰ πον οΓο 
τηβοῦ σὴ 50 ἰπίοττοσαύννα οἰδαβθ 
ὉΡΡΟΥ ὅθ ἔστησα ἤ φάθι ἢ μή, “5ΞΔΥ γ65 
ΟΥ̓ ΠΟ,᾽ ΟὗἩἨΤΝΒΙΟἢ [6 Ῥταβθηῦ 15 ἃ νδυϊθῦυ. 

ἔλεγον δέ πον] “1 5ε1α, 1 Ὀε]ῖονο, Πα 
ΘΟΟΚΟΥΥ 5 ἴπ ΤΥ νίθν πὸ ἃτί, Ὀαὺ δῇ 
ΘΧΡΘΓ[Π658 --- ὉΠ] Κ6 τηραϊοῖηθ, ὑν10}} ἐδ 
8) ατῦ -- αὐριυηρ ἐμαῦ {ῃ6 Ἰαξίον Π85 οχ- 
ΡῬὶοτθα ἔπε παΐῃσ οὗ ὅπ6 βυθ)]θοῦ 586 Ἠδ5 
ἕο ἐγοαῦ, 35 τ,6}} δ5 ὅθ οϑδβοβ οὗ ἐπ 
ἐγθαϊτηθηῦ 5ῃ6 δἀορῖβ, 8: {μπαΐ 586, 

᾿ ΤΗΘΕΙΟΙΠ6, 68) σῖνθ ἃ ΤΟΑΞΟΏΒΌ]6 δοσοσμηῦ 
οὔ θο[ἢ : ννῆθγθαβ ΠΥ σῖν δὶ, θυ θὴ ἴῃ τϑρατα 
ΟΥ̓ ἐῃδῦ ρ]θάβασο τυ ἢ 516 ϑχοϊ αβίνοὶγ 
ουϊθναΐοβ, σοοὸβ ἴο ψΟΥΚ ἴῃ 8 ᾧδῃο- 
ΤΟΌΡὮΪΥ ΠΑ  Ιβῦϊο ΤΠ ΔΉΠΟΥ, Πανὶπρ ΠΘΥΘΡ 
βύπαϊοα οἰπον ὕηθ παύατθ οἵὨ Ῥ᾽θαβ "8 ΟΓ 
19 οᾶυβα, δηὰ νιζμουῦ ἃ ργοίθηοθ οὗ 
τ θαβοη, υἱοῦ Δ ΠΥ αὐξοταρῦ, ΟἿΘ ἈΞ Υ͂ 
ΞδΥ, δ οἹδββὶ Βοδίιοη---ῦμ6 ογθαύασα οὗ 
τοῦξ πο πα φγδοῦϊοο -- 8586 15 σοπξθηῦ νυ] ἢ 
Κρορίηρ στροογα οὔ νψ] δῦ ἀβυδ}]ν σΟΙη68 ἴο 
Ῥᾶβ5, ῬὙΠΘΥΘΌΥ ἴπ ἔδοῦ 5ῃ6 15 βῃδὈ]θα ἴο 
ΡῬγονᾶθ Πο γδυϊοῦβ ρ᾽θαβυσοβ’ Τῃ6 
βοηΐθηοθ 15 Ἰσσθσι]αΥ]γ οοηβίσαοςαα. [ἢ 
ἔμ6 οἴδυβθ, ἣ δ᾽ ἑτέρα τῆς ἡδονῆς, {6 
Θοηϊεῖνα 15 οαὖ ΟΥ̓ οοῃβύγποίοη, 15 σ0ῃ- 
πθχίοῃ ὙὙΣ φύσιν Ὀοΐηρ ᾿ηὐοσσαρίοα ὈΥ 

ἐῃ6 τον 8 κομιδῇ---ἔρχεται. ΤῊϊ5 ὕψνο 
οοαά. 566 Κ ἕο τϑοῦ νυ Ὀγ τρθαύϊηρ ἡ,--- 
ἢ δ᾽ ἑτέρα, ἣ τῆς ἡδονῆς,---ουὖὐ νγα {ἢτι5 
Ἰοβθ ὑπ οουγοβρομάθποθ υνἱδ ὕΠπ6 δπίϊ- 
ἐμπούϊς οἴαιβθ, ἡ μὲν τούτου, ΜῈΪΟΝ ἴ5 
πηρογῥαηῦ, ΤὨΘ ΟΣ ΘΆΠΥ βρθακίηρ. [1ἢ ἐπ 6 
ΒΘ6406] τριβὴ καὶ ἐμπειρία τὸ ἴῃ [6 
παύατο οὗ δριποὺβ. σαύμθι ὕμδη οὗ ρτϑ- 
ἀϊοαΐοβ, ἀθροπαϊηρ νι ὑπ ρατδϊοὶρ]65 
σκεψ. διαριθμ. ἀρο μ6 ἢηϊΐθ ν γῸ ἔρχε- 
ται. σωζομένη, οα πα οὔϊπου Ββηᾶᾷ, 
Ῥοϊοηρβ ταῦμον ο τριβὴ καὶ ἐμπειρία, 85 
1Ὲ Ὧ6 Πεά βαιά τριβὴ οὖσα καὶ ἐμπειρία, 
ἅτε μνήμην μόνον σωζομένη, ἄς. ᾧ δή 
τοΐδυβ ἔο τοῦ εἰωθότος γίγνεσθαι, οὐδὲν 
διαριθμησαμένη ἴπ ὕπ6 ποχῦ οἶδα Ὀθὶπρ᾽ 
ΟὨΪΥ 8 ἀθνοϊοριηθηῦ οὗ ἄλόγως. Βα ϊοὨΑ] .. 
ΒοΙθησ65 οοὰσηῦ 8η4 οἰ4 551: γΥ ὑπ 61 Βα )θοῦ- 
τηβέξοΥ, 85 τηραϊοῖηθ οοὰηΐβ δηα οἰαβϑιῆθς 
{Π6 ἀἴβθαβθβ οὐ ὅθ Ὀοᾶγ. [ἃὶὰ {π6 Ρἢι86- 
ἄνα, ϑὅοοῦ. ῬΥΌΡΟΞ65 ἃ βοῆθιηβ οὗ γύϊομα 
γηδίοσϊο, νυ] 58}4}} ἀπάογίακο διαριθ-- 
μεῖσθαι (1,88. ἀἸπυγηθγΆ}6) τὰς φύσεις τῶν 
ἀκουσομένων... -. καὶ κατ᾽ εἴδη διαιρεῖσθαι, 
Δοοογάϊπρ ἕο Πα Δπα]οσν ΟὗἩὨ ὉΠπαῦ τ 0.8] 
(485 ορροβθᾶ ὅο θιηρίτ!64}1) τηραϊοϊηθ, οὗ 
Ὑν ΒΙΟἢ Ηἱρροογαῖοβ δῃηᾷ [6 Οὐδ βοῃοοὶ 
ὑγοτο ὅΠ|6 ἔουπάθιβ. 866 Ῥμαηράγ, 270 --- 
2785. ΤΠ φρορυϊᾶγν στῃϑίουιο, ΠΘΥΘ οοτα- 
Ῥαγθα ἴο σοόκοῦν, 15 πὰ ὕμθ ῬΒδΘαν 5 
11 πϑέταύθα Ὀγ ἔῃ6 δηδὶορῪ οὗ τηθαϊοδὶ 
σαδοῖογυ, ». 268 Α---ΟἾ Ὑ ὮΘΓΘ 566 ἴΠ6 ποῦθ8. 
ΤΠ6 Βα. οναϊημδίϊοη οὔ ὑπ ἃν ῖβ δηα 5οῖθῃ θ8 
ἴο 8ῃ οδὐλιῖοαὶ ἰανν 18 θοῦ αν ἴο {6 
ΟοΥρίαβ. ὙΠῸ ΘΠΊΡΙΓΙΟ ΙΟΟΚΒ ΟΠΪΥ ἴο 
ῬΙΘαθαγο, ὅπθ σὰ αὐὐϊδῦ οχίύθηαβ ἢΪ5 
νἱθν ἴο 6 ἀβοῖ} δηθὰ {Ππ6 ροοᾶ: ἃ α15- 
ΦἸΠΟὕ ΟΠ Οἢ 15 ραῦ ἴῃ [Π6 Ὀδοκρτοιπηᾶ 
ἴῃ ἰῃ6 Ῥῃαδράσγυβ, γοσο ὅῃ6 ἔθνη οὗ 
Βοίθῃμοα 15 ἴῃ ααυρβύϊοῃ ταῦμπου ὑμαῃ [5 
Ῥγϑοῦϊοδὶ ὑβμάθπου. 

κ' 
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5 Ν . δ λον τ .ν σὸν ιν Ὁ Ξ οὔτε ι 
ἐστὶν ἅπασα, κομιδῇ ἀτέχνως ἐπ᾿ αὑτὴν ἔρχεται, Τ 

Ἁ ’ ͵ὕ; “ « “ » ἊΝ, τ ἊΨ » ,ὔὕ 

τὴν φύσιν σκεψαμένη τῆς ἡδονῆς οὔτε τὴν αἰτίαν, ἀλόγως 
“" Ἀ ͵ 

τε παντάπασιν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδὲν διαριθμησαμένη, 
’  ι “ 5» ’ 

τριβὴ καὶ ἐμπειρία, μνήμην μόνον σωζομένη τοῦ εἰωθό- 
“ ἀκ Ὁ “ 

τος γίγνεσθαι, ᾧ δὴ καὶ πορίζεται τὰς ἡδονάς. ταῦτ᾽ οὖν 
΄- -“ ἴω Ν ““ ,’ 

πρῶτον σκόπει εἰ δοκεῖ σοι ἱκανῶς λέγεσθαι, καὶ εἶναί 
“ » ἴω 

τινες καὶ περὶ ψυχὴν τοιαῦται ἄλλαι πραγματεῖαι, αἱ μὲν 
“᾿ ; ; Ἁ 

τεχνικαί, προμήθειάν τινα ἔχουσαι τοῦ βελτίστου περὶ 

τὴν ψυχήν, αἱ δὲ τούτου μὲν ὀλιγωροῦσαι, ἐσκεμμέναι 
“5 - “ ἈΝ ΄- “ ’΄ “Ἃ 

δ᾽ αὖ, ὥσπερ ἐκεῖ, τὴν ἡδονὴν μόνον τῆς ψυχῆς, τίνα ἂν 
» Ἂ Ξ γ΄ ν δὲ «Ἃ, Ἂν ᾽’ὔἅ “Δ ψ ». 

αὐτῇ τρόπον γίγνοιτο, ἥτις δὲ ἢ βελτίων ἢ χείρων τῶν 
ει “ 3 ͵ὕ 3, ΄ὕ 5 - Ξ «ἡ 

ηδονῶν, οὔτε σκοπούμεναι, οὔτε μέλον αὐταῖς αλλο ἢ 
’ ’ 3» » ω Μ- Ἀ Ἀ ’ 

χαρίζεσθαι μόνον, εἴτε βέλτιον εἴτε χεῖρον. ἐμοὶ μὲν γάρ, 
“" ᾽ὕ ΄“. ’ “ ς ἕω. 2 ᾽᾿ὕὔ Εν -“ 

ὦ Καλλίκλεις, δοκοῦσί τε εἶναι, καὶ ἔγωγέ φημι τὸ τοιοῦτον 

κολακείαν εἶναι καὶ περὶ σῶμα καὶ περὶ ψυχὴν καὶ περὶ 

ἄλλο ὅτου ἄν τις τὴν ἡδονὴν θεραπεύῃ ἀσκέπτως ἔχων τοῦ ς τὴν ἡδονὴν θεραπεύῃ ς ἐχ 
7 κ΄ ΄,ὔ Ν Ἀ Χ ᾽ὔ 

ἀμείνονός τε καὶ τοῦ χείρονος: σὺ δὲ δὴ πότερον σνγκατα- 
τ αν Ν ΄ - Ἁ ε κι, ’ “Ἃ 5» ’, 

τίθεσαι ἡμῖν περὶ τούτων [τὴν αὐτὴν δόξαν] ἢ ἀντίφης ; 

ΚΑΛ. Οὐκ ἔγωγε, ἀλλὰ συγχωρῶ, ἵνα σοι καὶ πε- 

ρανθῇ ὁ λόγος καὶ Γοργίᾳ τῷδε χαρίσωμαι ᾿ Μ) "Ά ΡΥ ΟΣ Χο, 
 Ν Ἅ Χ Ν ’ Ἀ Ψ» »" » 

ΣΩ. Πότερον δὲ περὶ μὲν μίαν ψυχὴν ἔστι τοῦτο, περὶ 
ἈΝ Ἂ ἈΝ Ἂς » »ὕ 

δὲ δύο καὶ πολλὰς οὐκ ἔστιν ; 
3ἦ᾿» 5 Ν Ν Ἁ ’ Ν Ἀ᾽ ’ 

ΚΑΛ. οΟὖὔκ, ἀλλὰ καὶ περὶ δύο καὶ περὶ πολλάς. 

ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ ἀθρόαις ἅμα χαρίζεσθαι ἔστι μηδὲν 
σκοπούμενον τὸ βέλτιστον ; 

ΚΑΛ. οΟἶμαι ἔγωγε. 

501 8. πραγματεῖαι} Βαπὶν. ἴο παρα- 
σκευαί, 800 8, “οροτγαύϊοηβ, “τηοᾶθ5 οὗ 
Ῥτοοθάατο,᾽ ΟΥ 5: ΠΊΡΙΥ “οσσαραύϊομβ.᾽ Ῥτθ- 
ΒΘΒΕΙΥ 6 ᾶνο ἐπιτήδευσις ἴῃ 6 5έτηθ 
5686. 

σ. συγκατατίθεσαι---τὴν αὐτὴν δόξαν 
ΤῊΪ5 15 8 ὉὈΠΟΟΠΊΏΟΠ ἀβῆσο, σνγκατατί- 
θεμαι ὈθΙΠρ' σΘΠΟΙΆΠΥ ραῦ ἈΡΒΟ]αὕο] γ, Οὗ 
ὙΠ ἃ ααθίνο. [ᾧ 15 ψϑυυ ἀουθῦ(Ὁ] 
Υμθύμου ψῆφον 18 δνϑὺ ἴο 6 Ξῃρρ!ϊοᾷ, 8.5 
{ῃ6 ἴμθχχ. βισσοβῦύ. Τὴ6 ασθοκβ (ὁ ποῦ 
58 καταθέσθαι ψῆφον, Ὀυῦ θέσθαι. Ήρτο, 
δοροταϊηρ ἰὼ ὕϊΐθ ὅ0Π}0]., πΠ6 ῬὮτ56 ΞΞ 
συγχωρεῖς τὰ αὐτὰ Γοργίᾳ καὶ Πώλῳ. 
Ἡδβυοῆ., καταθέσθαι: συναινέσαι. ἘΒοβῦ 
δ ηα ῬαΪτὰ αὐυοίθ Α. (]11ὰ5, Ν. Α, χῖχ. 1, 

συγκατατίθεται τὰς τοιαύτας φαντασίας, 
Ὧ5 ῬΆΤΆ]16] ἕο Π6 ῥσοβοηῦ ράββασϑ, Ὀὰὺ ὑπὸ 
απούαὐϊοῃ 15 ποῦ δοοαγαῦύθ, 85 φαντασίας 
1. 1. ἀθρθηαβ ἸΡῸπ “ΔΡΡτοΌατο,᾽ ποῦ ΟΝ 
συγκατατίθεται, ΜΏΙΟΝ ὈοΙοηρ5 ἴο ἃ 
Βα θϑθααθηῦ οαθβθ. 1} Ιβαϑὰβ ὅ9, 20, 
συγκαταθέσθαι ᾿ὰ5 ἔΠ8 56η56. “ἀπ ἄδθρο- 
ΠΟΙΕ,᾿ 5011}. γραμματεῖον παρά τῳ. Βαῦ 
ὑ})}15 ἀοθβ ποῦ βῃρροτῦ ὑμ φγυοβθῃῦ χϑαδαᾶ- 
ἴηρ. [}ἢ οὔθ ΜΆ. ννῈ ἥπα τὴν αὐτὴν δόξαν 
ἔχων, ἀπ 15 βαρ αβῦβ ὕΠ6 βαβριοίοι ἐμαῦ 
τὴν αὐτὴν δόξαν ἔχεις ΤΩΔΥῪ Πᾶνα Ὀ66Π 
8. ΟἸα τη ΓΡΊΏΔ] ρο]ο55 οἡ συγκατατίθεσαι. 

Οὐκ ἔγωγε] Οὐτηρατα ποῖρ ἴο 459 ν. 
γε αν {π8 βϑτηθ 86 οὗ ὑπ ποραίιννθ 
ἴπ {Π6 ποχῦ ῥῆσις Ὀαῦ οΠ6. 
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ΠΥ͂Π. ΣΏ. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν αἵτινές εἰσιν αἱ ἐπιτη- 
δεύσεις αἵ τοῦτο ποιοῦσαι; Μᾶλλον δέ, εἰ βούλει, ἐμοῦ 
ἐρωτῶντος, ἣ μὲν ἄν σοι δοκῇ τούτων εἶναι, φάθι, ἣ δ᾽ ἂν 

Β μή, μὴ φάθι. 
δοκεῖ σοι τοιαύτη τις εἶναι, ὦ Καλλίκλεις, τὴν ἡδονὴν 
ἡμῶν μόνον διώκειν, ἄλλο δ᾽ οὐδὲν φροντίζειν ; 

ΚΑΛ. ἜΝμοιγε δοκεῖ. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ αἱ τοιαίδε ἅπασαι, οἷον ἡ κιθαρι- 

πρῶτον δὲ σκεψώμεθα τὴν αὐλητικήν. οὐ 

στικὴ ἡ ἐν τοῖς ἀγῶσιν; 
ΚΑΜ4. Ναί. 

Ἂ Ν ε »" "“" “ 

ΣΏ. Τί δὲ ἡ τῶν χορῶν διδασκαλία καὶ ἡ τῶν διθυ- 
᾽7ὔ Δ ’ὕ ΄-“ 

ράμβων ποΐησις οὐ τοιαύτη τίς σοι καταφαίνεται; ἢ ἡγεῖ 
, ΄ Ν “ “ Μῶν “ 

τι φροντίζειν Κινησίαν τὸν Μέλητος, ὅπως ἐρεῖ τι τοιοῦτον 
σσ ΕῪ ο 

02 ὅθεν ἂν οἱ ἀκούοντες βελτίους γίγνοιντο, | ἢ ὅ τι μέλλει 
χαριεῖσθαι τῷ ὄχλῳ τῶν θεατῶν ; 

ΚΑΛ. Δῆλον δὴ τοῦτό ε, ὦ Σώκρατες, Κινησίου γε πέρι. 
ΣΩΏ. Τί δὲ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Μέλης ; ἢ πρὸς τὸ βέλτι- 

στον βλέπων ἐδόκει σοι κιθαρῳδεῖν ; ἢ ἐκεῖνος μὲν οὐδὲ 

Ἑ. τὴν αὐλητικήν “Αὐ]οεῖϊο’ νγᾶϑ Οη6 
οΥὁἨ ῬΡΙαίοῖβ ανουσιΐθ δυθυβίουβ. Βθρ. 
899 ν, τί δέ; αὐλοποιοὺς ἢ αὐλητὰς 
παραδέξει εἰς τὴν πόλιν; ἢ οὐ τοῦτο 
πολυχορδότατον, καὶ αὐτὰ τὰ παναρμόνια 
αὐλοῦ τυγχάνει ὄντα μιμήματα; 115 
1Παβίγαὐαβ ἃ αἰ βου] Ῥάββαρσα ἴῃ ῬΒΠΘΌυ5 
56, νου ὑΠ6 τοδάϊηρ' αὐλητική 15 ποῦ ἴο 
Ρ6 αἰβῦαγθοα. Ὑπὸ ἢσπξθ ννὰβ υβρά ἴῃ 
ΤΟΙΙΡΊΟΙ5. ΟΘΥ̓ΘΙΠΟΠἾ65 οὗὁὨ 8η δχοϊξϊηρ' δπᾶ 
᾿πηραββιομθα Κιηᾶ, βθο ἢ ἃ8 ὕπ6 οτριδβίϊο 
τιΐεβ οὗ Βδοοῆυβ δπα Οὐθθ]θ. [Ὁ ννὰβ 
ῬΓΙΟΡΔΡΙΥ ἔγοιῃ ὑΠ6 ἀββοοιδύϊοηϑ ὑπ 5 505 - 
ϑοβίοα ὑμπαῦ ἰῷ ἀονϊνοα 105 11} πᾶτηθ; [Ὁ Υ 
Ὑγ6 πηυδῦ ποῦ ἔογρϑῦ, ἴῃ δϑυϊτηαῦϊηρ ὉΠ6 
ΤΘΑΒΟΠΘΌΪΘΠ655 οὐ {Π6 Ῥγο)αάϊοοθ, ὑἐμαῦ 086 
αἀγανηδβ οὗ ΒΟΡΠΟΟΪ65 δ ηα ΑΘΒΟΏΎ]Ὲ5 γγΘΓΘ 
δοσοιηρδπῖθα ὈΥ ὑπα ἤᾳπΐο. 

ἢ κιθαριστικὴ ἣ ἐν τυῖς ἀγῶσιν] ΤῊ6 
Ἰαύξου νγογἀβ ἀγϑ ϑιηρῃδίϊο, 85 ὑπα 5680]. 
85 σουτθοῦΥ οὈβογνοᾶ: αὐλητικὴν μὲν 
πᾶσαν ἐκβάλλει τῶν ὀρθῶν πολιτειῶν, 
κιθαριστικὴν δὲ οὐ πᾶσαν, ἀλλὰ τὴν ἐν 
τοῖς ἀγῶσι μόνην: οἷδε γὰρ ἄλλην ἣν 
σώζειν τὰς πολιτείας νενόμικεν. ΗΘ ,ΥΘΙοΙ5 
ἴο Βδθρ. 1. 1., λύρα δή σοι καὶ κιθάρα 
λείπεται, καὶ κατὰ πόλιν χρήσιμα. Ἷπ 
ἔαλοϊξ 411 πΠ6 ὅπ ατὲβ, γμοΐογιο ᾿ηο]παθᾶ, 
ΑΓ Δ᾽] οινϑᾷ ἴῃ ἔμ Ῥ]αθομηϊο ἰδία, Ὀὰὺ ἴῃ 
ΒΌΟτ ἀἸϑῦϊοη ἰοὸ π6 οἀποκύϊομαὶ ρυΓ- 

ῬΟΒ65 ῸΓ ὙγΒΙΟἢ οἷν] βοοϊ θυ 15 βῃρροβρᾶ 
ἴο οχὶβῦ. Τη6 οἰ ιβῦϊο ργδούϊβοα 1 ὑΠ6 
ΤΩ Β104] οσοηῃὐοβίβ βθοιηθά ίο Ῥ]αΐο 35 
Αἰ] 055 ΧΙ Ιοη ΟὗὨ τηδτι4] 5Κ}}}, δῆ 
Ὁδβοσυρίοστο δη ἄλογος τριβή, “τὸ ξύμφωνον 
ἁρμόττουσα οὐ μέτρῳ ἀλλὰ μελέτης στο- 
χασμῷ᾽"--““Ὁγ σὰ]6 οὗ {ῃμ0}}},᾿ ὃἃ5 γγθ 
5Που]α βαὺ (Ὀ}116}. 1]. 1.). 

Κινησίαν τὸν Μέλητος) ΟἸπθβίαθ 15 
ΤΠ ΘΓ ΟΙ]ΘΒΒΙΥ τιαϊουϊθα ὈῚ ΑΥ̓ΒΕΟΡ 8.65 
ἴον [6 ϑν] πο855 8 πα ἱΠοΟ ΠΟΘ ΠΟΥ͂ ΟΥ̓ Πῖ5 
ΑἸ ΠΥ γι]. οἰαβίοηβ: ἤδη. 159, ΘΓ 
566 506}0])., ἴ0. 866. ΝΡ. 338. Αν. 1379, 
ἄς. ὙΤη6 Πραυὸν δϑβοηῦ οὗ (1110165 ἕο ὑπ6 
ΘΘΏΒαγΘ ἴῃ ὕπο ἰθχῦ 566}15 ὕο ῥτου ὑπαῦ 
ΡΙαῖο δπᾶ Αὐιβίορῃδηθρβ τργοβρηΐοα δῃ6 
Θθμογαὶ ορἱ πίοι ἴῃ τορατγα οὗ [15 ροϑῦ. 

602. τί δὲ ὅ πατὴρ αὐτοῦ Μέλης]} 
Ῥμογθογαΐθβ, ὕοση. ἃΡ. ὅῃο]. Αὐὶβῦ. ἂν. 
858, Φέρ᾽ ἴδω, κιθαρῳδὸς τίς κάκιστος 
ἐγένετο; Ὃ Πεισίονυ Μέλης. μετὰ δὲ 
Μέλητα τίς; "Ἔχ᾽ ἀτρέμ᾽, ἐγῷδα, Χαῖρις. 
ῬΥΘΒΘΏΌΙΥ ἐκεῖνος ΞΞ {}15 Ἰαβύ,85 1 ῬΠῃαραν. 
281 σ, ὅσων ἂν ὕστερον ἐρασθῶσιν, 
ἐκείνους αὐτῶν περὶ πλείονος ποιήσονται, 
Ὑ ΠΘΓΘ 566 {πΠ6 ποΐο. 

πρὸς τὸ βέλτιστον βλέπων] Οπα ΜΆ. 
οὐϊίβ βλέπων, Μ ΏΟ. Η 5.6}. Ὀγδοϊκοῦβ. 
ΤΠοΌΡΉ ποῦ ἡθραρά, ὕΠ6 ΡΥ ΟΙΡΙΟ 5θθγὴ5 
«ἴο τὴ ἱπποσυοῦϑβ. 
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Ν Ν "ὃ ἔτ» Ν ὅδε Ν θ , 
προς ΤΟ 17ὴ στον ; νι γὰρ ᾳ ων τους ὕεατας. 

ΠΛΆΤΩΝΟΣ ἔσο ν 

ἀλλὰ δὴ 
, . τῷ Ὁ Ν ὃ - “- Αὐ ε [οὶ 

σΚΟΊΤΕυ Οὐχὺυ Ἴ Τέ κιθαρῳδικὴ οκει σου πᾶσα καὶ ἢ τῶν 

διθυράμβων ποίησις ἡδονῆς χάριν εὑρῆσθαι; 
ΚΑΛ. Ἔμοιγε. 

ΣΩ. τί δὲ δὴ ἡ σεμνὴ 
Ψ Ν ’, ε ΄“ 

αὕτη καὶ θαυμαστή, ἡ τῆς Β 
κ ’, 3.3 “Ὁ 3 , , ’, 3 

τραγῳδίας ποίησις, ἐφ᾽ ᾧ ἐσπούδακε ; πότερόν ἐστιν 
΄ὰ Ν "“" ’ 

αὐτῆς τὸ ἐπιχείρημα καὶ ἡ σπουδή, ὡς σοὶ δοκεῖ, χαρί- 
ν΄ ΄“Ὰ ᾽' 

ζεσθαι τοῖς θεαταῖς μόνον, ἢ καὶ διαμάχεσθαι, ἐάν τι 
5 “ [ Ν Ἁ “5 Ν ’, Ν δέ ΄ 

αὐυτουις ἡδὺ μεν 7) και κέεχαρίσμενον, ΤΟΡΉρΟΡν ε, ΟἸΓως 

΄ο Ἀ Ν 3 “" 9 δέ ἤ 3 δὲ Ν 3 Ἃ 

Τοῦυτο μεν μὴ εῤέι, ει Οε Τι τυγχάνει ΟἽ) ες και ὦφέ ὑμ0Ψ, 

΄“- δὲ Ν Ν {3 ΝῊ μά 9.9 ’ὔ 97 τε ’ὔ ᾿ 

Τοῦυτο Οἐε Και Λλέζέ και σεται, εαν ΤΕε χαιρῶσιν εαν μη ᾿ 

ποτέρως σοι δοκεῖ παρεσκευάσθαι ἡ τῶν τραγῳδιῶν 
’ 

ποίησις ; 

ΚΑΛ. δῆλον δὴ τοῦτό γε, ὦ 
 ᾽» 

Σώκρατες, ὅτι πρὸς τὴν 
ἡδονὴν μᾶλλον ὥρμηται καὶ τὸ χαρίζεσθαι τοῖς θεαταῖς. 

“ »“ “" 3, ΄“ Ν 

ΣΏ. Οὐκοῦν τὸ τοιοῦτον, ὦ Καλλίκλεις, ἔφαμεν νῦν δὴ 
κολακείαν εἶναι. 

ΚΑΛΜ. 

Ν Ω; 

Πάνυ γε. 
2 ’ὔ Ψ ᾽ “ ’ ἫΝ 

Φέρε δή, ει τις περιέλουτο Τῆς ποιήσεως πασῆὴς 
΄, ὑᾶς Ν Ν ε Ἃ Ἁ Ν ᾽ Ἄν ’ 

τό τε μέλος καὶ τὸν ῥυθμὸν καὶ τὸ μέτρον, ἄλλο τι λόγοι 

γίγνονται τὸ λειπόμενον ; 

8. Τί δὲ δὴ ἡ σεμνὴ---ἐφ᾽ ᾧ ἐσπούδακε 
ΤΠῈ6 οὐᾶον 5: τί δὲ δή (ἐστιν ἐκεῖνο) 
ἐφ᾽ ᾧ ἐσπούδακεν ἢ σεμνὴ καὶ θ.0υ “ὙΥ̓μαῦ 
Οὗ ὑμαῦ ργᾶνθ ἃπὰ δυρυβῦ ῬΘΥΒΟΠΆρΡΘ, 
Τταρθαν ---ννμαῦ, 1 θαγ, 15. ὑπ οδ]θοῦ οἵ 
λ67 υαϊιθϊοη ὃ’ Τῇ τορούϊίοη οὗ ἢ 15 
ὑμπι5 {Ππβύναύθα Ὀγ 041}. : ““Εὰ νυ]ρασὶ 
γαύϊοπο αἰσθηάαγη ογαῦ : τί δὲ δὴ ἢ σεμνὴ 
αὕτη καὶ θαυμαστὴ ποίησις, ἣ τῆς τραγῳ- 
δίας; 860. ποίησις. ὥρα ροᾶάοιμη χη060 
Ἡοχοά. νἱϊ. 196: ὁ ναυτικὸς ὁ τῶν βαρ- 
βάρων στρατός. Ῥ]αῦ. ὅγιηρ. 218 Ἑ, τὴν 
τούτον ταυτηνὶ τὴν θαυμαστὴν κεφαλήν, 
ἄς. ὙΠ σθηθασο ΠΟ} ΠΌ]]Ονγ5. 15. ὕοο 
Βνθορΐηρ ον Ποῖ Ῥ]αΐοΒ ροϊπῃῦ οὗ 
γίονν, ἴον αν ρΙ65 αὖ ΔμΥ ταῦθ αἰ ηθα δὖ 
ἕν ἸΩΟΓΆ] ῬΌΓΡΟΒΘ Οὗ Οὴ6 βου οἵ᾽ οὔ]ιθυ, ἀπά 
ΒΟΥ ΠΟΘα ὕο 15 268] ἃ5 Δ ἰηδύ ποῦου τ 
Οὗ Ὁη6 ρορι]αγιῦν ἃηα το} 150 οὔ 6 
Ῥορῦϊοαὶ Ὀθααῦν οὗ 8 φἷᾶγβ. Α8 ἃ 
οΥΙ Ιοἰδὴ. ἢ ϑορΠοοΪορ. μα ΑΘΒΟΏν]ὰ5 Ὁ 
15, ὅο πηοάθει ἈΡΡΥΘ ΘΠ 510 η, 501}} ἸΏΟΥΘ 
ἀθρόα ]6. Οὐοραγο, οὐὁἨΎΎ γαῦμου. ὁΟῈ- 

᾿ ταϑῦ ῬΠαρᾶνυβ 208 Ὁ, ἃ Ῥᾶβδαρο 1 ἢ 

Ῥύόνοβ ὑμαῦ ῬΙαύο μαᾶ ἃ ὑμπουοιαρ ἢ ρ6}- 
σρρύϊομ οὐ ροθῦϊο θβχοθι]θηοθ, ν ΘΏΘν ΘΙ ῦ 
Βαϊδρα Ἰῖγη ἴο Τουροῦ 8 Ῥο 0164] ὉΠ ΘΟ 168. 

εἰ δέ τι τυγχάνει--- φέλιμον] ΟΠ 
π6 ΟἸΙβϑίοη. Οὗ ὕὉπ6 ῬΥΌΟΙΡ16 8566 πούθ 
ἴο Ῥμδράναβ 265 9. ΗΐγβοΝ., 485. ἀϑ88], 
Ἰηβουῦβ ὄν αἴνον ὠφέλιμον. 

καὶ λέξει καὶ ᾷσεται)] “Π6 Μ1] ἱἰηΐτο- 
ἄαοθ Ῥούῃ ἴῃ ἀϊαϊορθ πα ἴῃ βοηρ. 

σ. εἴ τις περιέλοιτο] “Ἰῇ νν ΒΌΓ]Ρ ΔῺΥ 
Κιημα οὗ ροθϑύσυ οἵ πηϑ]οᾶγ, στη γύμαι, ἀπα 
χηθίσθ, 116 γοϑιάαθ οοηβιϑὺβ Οὗ ΒΡΘΘΟΊ ΒΒ, 
ἄοο5 τὖ ποῦ ἢ’--ν ἤθΡ γίγνονται ἈΡΥΘΩΒ 
νγἢ 0η6 ριθαϊοαῦθ, ἃ5. ἔγθᾳ. ἴῃ ΡΙαῖο. 
ΑἸ] τὉπ6ὸ Μ5Κ5. αῦ οὔθ αν ἄλλο τι ἤ, 
Ῥαύ ὑιῖ5 15. ἃ οα886 ἴθ ὙΠΟ ὑῃ6. οοὴ- 
7απούϊοῃ ἰ5 Ὀρῦῦου οὐταϊυθα. 15 ΤΌ]]ονν5 
ἔγοια ὕμ6 ἅηϑυνον οὐ Ο}]}110105---ποῦ οὐδὲν 
ἄλλο, θαῦ ἀναγκήῆ. ον περιέλοιτο [6 
0}.0]. ρἵνϑϑβ περιέλοι, ἀηα 50 Αν. Βμθῦ. ἴπ 
ἃ Ῥαβδαρθ ΘΟΡΙΘα ΠΡΟ ὑ815: εἴ τις τῆς ἡ 
ποιήσεως περιέλοι τὸ μέτρον καὶ τὸν 
ῥυθμόν, δημηγορία δὴ τὸ λειπόμενόν ἐστιν, 
Ον. Ρ]αῦ. 11. ν. 278, Βαυῦ Αβῦ αᾳαοῦοβ 



"}) 

--ὅ09, Ε.] 

ΚΑΛ. ᾿Ανάγκη. 
ΣΩΏ. Οὐκοῦν πρὸς πολὺν ὄχλον καὶ 

γονται οἱ λόγοι. 

ΚΑΛΜ. Φημί. 
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δῆμον οὗτοι λέ- 

ΣΩ. Δημηγορία ἄρα τίς ἐστιν ἡ ποιητική. 
ΚΑΛ. Φαίνεται. 

» [4 ΣΩ. Οὐκοῦν ῥητορικὴ δημηγορία ἂν εἴη. ἢ οὐ ῥητο- 
“ ε ΄“ 

ρεύειν δοκοῦσί σοι οἱ ποιηταὶ ἐν τοῖς θεάτροις ; 
ΚΑΛ. ὋἜμοιγε. 

“ » ε “Ἁ ε ’ ε ’ μ 

ΣΏ. Νῦν ἀρα Ἡμεῖς εὑρήκαμεν ῥητορικὴν τινα πρὸς 

δῆμον τοιοῦτον οἷον παίδων τε ὁμοῦ καὶ γυναικῶν καὶ 
ἀνδρῶν, καὶ δούλων καὶ ἐλευθέρων, ἣν οὐ πάνυ ἀγάμεθα: 

ν᾽ Ν 3 ἴς εν 
κολακικὴν γὰρ αὐτὴν φαμεν εἶναι. 

ΚΑΛ. Πάνυ γε. 

ΠΕΡΙ ΠΣ ῺΩ ΞΕϊεῖ: 
΄ 

Τὺ δὲ ἡ πρὸς τὸν ᾿Αθηναίων 
“ ε ᾿Ν Ν Ἃ Ν Ν 5 ΄ν » ’ 

τ δῆμον ῥητορικὴ καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν ταῖς πόλεσι δή- 
Ν “ 9 θέ 3 ὃ κ᾿ Ψ ε “ , 9 ’ 

μους τοὺς τῶν ἐλευθέρων ἀνὸρῶὼν, τὶ ποτε ἡμῖν αὐτὴ ἐστί; 
ὰ ὔ “ Ν Ν ’ .Ν ’ ε 

πότερόν σοι δοκοῦσι πρὸς τὸ βέλτιστον ἀεὶ λέγειν οἱ 

ῥήτορες, τούτου στοχαζόμενοι ὅπως οἱ πολῖται ὡς βέλ- 
» δ δ ε κα ΄, Ἃ Ν Ὄ Ν 

Τιστοι εσονται διὰ τους αὐτῶν λόγους, 7] Και Οὔτοι Τρος 
Ν ’ Ὁ ’, ς Ψ δὶ ν ΄“ 

τὸ χαρίζεσθαι τοῖς πολίταις ὡρμημένοι, καὶ ἕνεκα τοῦ 
52. » ω ἘΌΝ ἴ4. ΄“ ἴω. . Ἀ 

ἰδίου του αντωῶν ὀλιγωροῦντες του κοινου, ὠστπέρ παισι 

Χρη. Ογτ. νἱῖϊ. 1. 47, τὸ μὲν περιελέσθαι 
αὐτῶν τὰ ὅπλα καὶ ἀπολέμους ποιῆσαι 
ἀπεδοκίμασε. 

Ὁ. ἢ οὐ ῥητορεύειν δοκοῦσι) ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ 
815 ννὰβ Το τ ὕσαθ οὗ 0Ππ6 ἔγαρῖὶο ρορθίβ οὗ 
ὑπ6 ΤὈασῦ ὑμαη οὗ ὑμβ6 ΠΡ οοηΐαγγν. 
Βαῦ [Π6 τβϑύογιοαὶ ὑθημάθπου οὗ Ἐπασὶ ρ᾽ 4685 
15 ῬΥΟΥ ΘΙ ΌΪΔ], πα ον θὰ ἴῃ ϑΟΡΠΟΟ]65 ὈΠΘΓΘ 
18. Ἰῇοἢ} ΜΨἜΪΟἢ ΒΘΘΙῚ5 ὕο ἃ8 ἴο ῃθρὰ 
ἈΡΟΙΟΡῪ Οἱ ὉΠ15 θοῦ. Βαῦ ΒΟΟΥ. ΤΘ8 8 
Ὁ}6 ρτοροϑβιθίοη ἴο θ6 δοβοϊαΐο, 1π ν 10}} 
οα586 Ὁ θθοομη65 ππίχαθ ; [ῸΣ “ ΡΟΥΒ ΒΟ Π ἢ 
5. ποῦ ὕῃα δηᾷᾶ οὗ ὑτδᾶρὶο ροθίγυ ὃἃ5 οὗ 
τῃοίονῖο. Νοὺν ἱπᾶθρα 15. “ρ᾽θάβανθ᾽ ὑῃ6 
πᾷ, Ὀαὺ ταῦμον ἃ οοπαϊθϊοη οὗὨ 15. 6ΧΟ6]- 
Ἰθη66. [1 {Π9 [νᾶνν5 ὅθ “ ὑποϑῦ ὑχαροαγ 
15 5814 ἴο 6 ὑμ6 “ἰχηϊθαύϊοι οὗ ὕΠ6 πον] οβϑῦ 
αηα Ῥαϑῦ 1186 (817 8). 

Νῦν ἄρα ἡμεῖς} “80 πονν Ὀούνθθῃ τι 
νγ8 αν ἀϊβοονευθα ἃ βρθοΐθβ οὗ γυῃϑύουϊο 
νυ 0 Δα άγοββοβ 1561 ὕο ἃ σομοοῦτ86 οὗ 
ῬΘΟΡΙΘ ΘΟΠΊρΡΥϊβίρ, Ἰη0π, ΨΟΙΊΘΩ, ἃπᾶ 
ΟΠ] άγρῃ, θοῦ θομα ἂμ ἔτθο, δῃᾷ 10 15 

ΟἿΘ ΥΥγ6 ΔΥ6 ἔὉΤ ἔγοτὰ Δαγἰηρ.᾿ Τῦ ΤΌ]]ΟΥ5 
ἔγογα ὕ}15 ὑμαῦ ὕμθυθ γγϑ πῸ στοϑουτ οὔ οι 
οὗ ἂρ οὐ 56χ ἴῃ {6 Δαἀμηιββίοι ὕο ὑχαρὶο 
βρθούβοϊοβ. ΕὙου ὕμθ Ἰωᾶννβ, Ρ. 68 ΨῬ, 
γγ6 Βῃοι α ἰῃξοσ {Παὺ “ Ὀὶρ Ῥογβ᾽ ΨΘ6Ι6 
Θ]]οννοαὰ ἤο υνῦπμοϑβ οοχηθᾶϊθβ,; Ὀαὺ ὑμαῦ 
τγΟΘ ἢ ὙΨΘΥΘ ΘΧΟΪιιαρα βθθϑ ἤο [Ὁ]]ονν 
ἔροτὴ 016 οἰαββδιβοδίιοι οὗ [6 διααΐθποθ ἴπ 
Αὐῖβῦ. Ῥὰχ 560, ψ 1 ἢ πο] 65 ΟὨ]Υ͂ 1118]65. 

κολακικὴν γὰρ αὐτήν φαμεν εἶναι] 
ναροαν, δᾶ γ8 116. Κ0Π0]., 15. ἃ κολακεία, 
Ὀθοδαβ6 1ὖ αὐδουβ Ἰη ΧΆ] βϑηςιηρηΐθ, δά 
ὑδΠ|κ5 Ἰαυ οὶ ν οὗ 1αϑύϊοθ, Ὀοδαῦγ, ἀπα σοοῦ- 
655. Θύχιρὺ ΟΥ̓ 15 ῃγοῦγθϑβ, 1 18 ᾧ δημη- 
γορία, ἴον θοΐῊ ἀχὸ ργονοοαύνα οὗ νἱοϊοηῦ 
ϑιηούϊοηβ (παθῶν ὑπερβαλλόντων κινη- 
τικαὶ ἀμφότεραι). (οιῃρ. Ἰβοοῦ. Εναρ'. 
Ῥ. 191, ἣν γάρ τις τῶν ποιημάτων τῶν 
εὐδοκιμούντων τὰ μὲν ὀνόματα καὶ τὰς 
διανοίας καταλίπῃ, τὸ δὲ μέτρον διαλύσῃ, 
φανήσεται πολὺ καταδεέστερα τῆς δόξης 
ἣν νῦν ἔχομεν περὶ αὐτῶν. 

᾿ 
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. - » ΄ » “΄- ΄ 

προσομιλοῦσι τοῖς δήμοις, χαρίζεσθαι αὐτοῖς πειρώμενοι 
’ » ΄ ’ ἅν ΕΣ ΄ Ἁ - ᾿ 

μόνον, εἰ δέ γε βελτίους ἔσονται ἢ χείρους διὰ ταῦτ᾽, 

οὐδὲν φροντίζουσιν ; 

Ι ΚΑΛ. Οὐχ ἁπλοῦν ἔτι τοῦτο ἐρωτᾷς: εἰσὶ μὲν γὰρ οἵ 503 
κηδόμενοι τῶν πολιτῶν λέγουσιν ἃ λέγουσιν, εἰσὶ δὲ καὶ 

οἵους σὺ λέγεις. 

ΣΏ. ᾿Ἐξαρκεῖ. εἶ γὰρ καὶ τοῦτό ἐστι διπλοῦν, τὸ μὲν 
-΄’ ΄ ᾿, ᾽΄ Ξϑ' ἊΨ Ἁ » Ἀ ΄ 
ἕτερόν που τούτου κολακεία ἂν εἴη καὶ αἰσχρὰ δημηγορία, 

Ἀ 3. κα ΄ κ ’ - ε ΓᾺ 

τὸ δ᾽ ἕτερον καλόν, τὸ παρασκευάζειν ὅπως ὡς βέλτισται 
ΕΣ - ΄ ε ΄ Ἁ “δι ΤᾺ 

ἔσονται τῶν πολιτῶν αἱ ψυχαί, καὶ ἀεὶ διαμάχεσθαι 

λέγοντα τὰ βέλτιστα, εἴτε ἡδίω εἴτε ἀηδέστερα ἔσται τοῖς 
ἀκούουσιν. ἀλλ᾽ οὐ πώποτε σὺ ταύτην εἶδες τὴν ῥητο- 

- 3», 3»' - ε ΄’΄ “- » ὡς ἊΨ» 
ρικήν" Ὦ εἰ τινὰ εχέις τῶν βρητορωῶν τοίοντον εἴπει, τί 

» κ 8 Ἀ . »ἜἜ " 3. Τὰ 5 

οὐχὶ καὶ ἐμοὶ αὐτὸν ἔφρασας τίς ἐστιν ; 

ΚΑ4. 

νῦν ῥητόρων οὐδένα. 

4}: ΓΕ τέλΕ.2 

»} κ εἶ }Ξ. » ῳ- 3» χ » - »- 

ἄλλα μα Δι οὐκ ἔχω ἐγωγέ σοι εἴπειν τῶν γε 

. ΄« 3'ν᾿ κ Ψ -" . » 

των αλαιῶν εχέες τινα εἴπει» δι οντίνα 

αἰτίαν ἔχουσιν ᾿Αθηναῖοι βελτίους γεγονέναι, ἐπειδὴ ἐκεῖνος 
ἤρξατο δημηγορεῖν, ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ χείρους ὄντες ; 

ἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ οἶδα τίς ἐστιν οὗτος. 
505. Οὐχ ἄσλοῦν ἔτε τοῦτο ἔρωτᾷε] 

“ἼὯο ἔπι απεοξέϊοπ ἔμπα ϑπξνγου ἴξ. ποῖ 
βέτινῖο 35 ᾿πέποτέο: ἔδοτα 35τὸ Ξρεβῖοτξ 
φῆ ἴπ πὲ ἔμπου ξὺν παν 5 ἀπὸ τεσσ 
ἕο ἔδδ σοοῦ οὗ ἐμεῖν ἐδ ονε- εἰ ἕζετ - 5πᾶ 
ἔδοτο 5τα 3ῖΞο Ξεσῖ 35 γοῖς ἐ6- 
Ξετῖθε. Εδτν οἀᾶ. μϑνε τοῦτο ὃ ἐ ἐρωτᾷς, 
ΒΟ ΒΕΕΕ. ἐοϊονῖης Η οι. εοττεεξθδε 
ἔγοτα. ἔπο Μ55΄ ἘΠῚ δουτονυϊδεθ οοπ- 
Ξετυσξον ἴΞ ποαδαξρσ, πὶ οὗ οοπξέαπξε οὐ- 
σἴπτεπσο. ῬΒΘΌ. 39 οι, Τοῦτο μὲν οὐδ᾽ 
ἀποκρίσεωπ ἄξιον ἐρωτᾷς. 

εἰ γὰρ καὶ τοῦτό ἐστὶ διπλοῦν} “Τῇ 
αύϑῖ ἔπῖξ 15 ἀοπθὶο - 1. 6. ἢ τῃρξοτῖο δἰξο 
πρρρστττλσα πα νηί: ἐμπαξ οὗ τ πο ἢ τὲ ᾿Ξ 
5. φατέ. ὅοεσ. ἐξ Ἐδιβεῖπες οἵ δὶξ μεν: 
ἔγεαπεπξ ““ ἀϊεβοξοτηῖε," ἐξρεοῖαν οὗ 
ἐπιδξὲ πο ἢ ὀδατιτξ τὰ ἐπῖξ αἀϊβίοστιο, 464 
Β, Ὅεσα ξορμιξεῖς δπα τἰοξοτῖς αἰνῖα 
δεξισεθη ἔδει ἐξα ββυοδῖοϑι Ὀγαποῖ οὗ 
κολακικῆ. Ηδ ἀοεΞ ποξ βϑξοϊπξεοϊν ἄδην 
ἐπδὲ ἔδοτε 5 ἃ Ξξουπᾶὰ πᾶ σοῦ τἰιοξοτῖς, 
δπὲξ ᾿δανὸξ ἔβα οπὰξ ῃχοῦϑτηῖ ἕο ΟΠ πεἶθξ, 
ψὯῸ οὐ ἔμπδξ ἢθ Κπονξ ποῖ νγῆετα ἕο 
ἸΘΘΚ ἔοτ ξαςῖ ἃ τρξοτιο βιποῦς ἔδο μοϊπει- 
εἴβηξ οὗ ἔμε ἄβυ, θπὲ τετηϊπξ ϑοοσ. οὗ ἔμ 
ἔουτ σ»τεδλξ ξέβξεξππθη οὗ ἔπε μραξέ. ΤῊἘΞ 

ξῖτεξ οσσαξῖου ἕο Ρπξοΐξ εεἰεθγαξε οξέξεϊς 
σπ ἔπε “Θπαίποσυϊει,᾽ πΐε ἐ3 ες ἔοτέν 
{3.7} εἰβθογατε αθροΐοσυ οὗ Ατιξεμίος Επρέοσ. 
5. τί οὐχὶ -ἔφρασας! Ἑητπεαν. ἔο 

φράσον ὅ τι τάχιστα- οὐχ ἂν φθάνοις. 
γα νγ στ Μεποςσ. 2336 Ὁ, τέ οὖν οὔ διῆλθες - 
ξεν. Πεταεῖ, 804, κἄπειτ᾽ ἔλεξεν», ῷ 
στρατήγ᾽ ὃς ᾿Αργόθεν Ἥκει», τί τήνδε 
γαῖαν οὔκεϊάσαμεν; ἬΒΕσΕ 566 Εππισίουξ 

ΤΗΞΥ͂ ΚπιΟΥ 35 τὸ 4Ξ γου. [“4ξ. “Οὐῖπ 
ΞΗΣΗΣ εξξβεα ατεῖξ εῖς ἐπιότοςς 5 

᾿Αλλὰ μὰ ΔΙ οὐκ ἔχω] Ατιξξορῃξποξ 
τ ΕΞ 8 Ξἰτηῖατ σοϊηρίαιητ τ Ἧ δημαγωγία 
"γὰρ οὗ πρὸς μουσικοῦ "Ἐπτ᾿ ἐστὶν ἀνδρὸς 
οὐδὲ χρηστοῦ τοὺς τρόπους, ᾿Αλλ᾽ εἰς 
ἀμαθῆ καὶ βδελνρόν, Ἑη. 191. Οὐοτηρ. 
Ῥαχ ὅ80. 

Τίδέ; τῶν παλαιῶν κιτ.λ.} “ΥΕΙΙ, «πα 
οὗ ἔπε ξέβδξεξεποιι οὗ ἔπε οἱά ξϊσπο, 'ἴξ ἔμποσα 
ΟἿΘ τοτὲ σϑπὶ πβεπθ, ΒΥ τότ ἔπε Αἐμο- 
πΐϑτι ἅτ ῇοσθα ἔρ αν ὕδεπ τηϑάα 
δεξξεσ ; ἔπε ᾿ἱπυρτονεσοεπε ἀβεϊπ. ἔγοτη 
πεῖ ὅτξξ ἀρρεατβϑπσθ οὐ ἔδα θετη2; θεΐοτα 
γε ποἢ ἔμπου τεσ ποσξα ἔδιδπι ἔπιον δἴξετ- 
νρϑταξ θαοδτηθ 3 
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ΚΑΛ. Τί δέ; Θεμιστοκλέα οὐκ ἀκούεις ἄνδρα ἀγαθὸν 
γεγονότα καὶ Κίμωνα καὶ Μιλτιάδην καὶ Περικλέα τουτονὶ 

Ν Ν ,ὕ - Ἀ ἀξ λα ἀν 
ΤΟν νεωστι τετελευτηκότα, ου και συ ακΚῊὴη Κοας ᾽ 

ΣΩΏ. Εἰ ἔστι γε, ὦ Καλλίκλεις, ἣν πρότερον σὺ ἔλεγες 
3 ’ 3 ν᾿» Ν Ἀ 5 ’ὔ 5 ’ Ἁ ἧς 

- ἀρετήν, ἀληθής, τὸ τὰς ἐπιθυμίας ἀποπιμπλάναι καὶ τὰς 
ε ἴω ἈΝ Ν ἴω Ψ», 5 Ἁ ᾿: “ 3 ϑ'ν ἊΨ » »" 

αὑτοῦ καὶ τὰς τῶν ἄλλων: εἰ δὲ μὴ τοῦτο, ἀλλ᾽ ὅπερ ἐν τῷ 
ε ἕω ’ὔ “ -»" 

ὑστέρῳ λόγῳ ἠναγκάσθημεν ἡμεῖς ὁμολογεῖν, ὅτι αἵ μὲν 
τῶν ἐπιθυμιῶν πληρούμεναι βελτίω ποιοῦσι τὸν ἄνθρωπον, 

’ Ν “ »-» 

Ὁ ταῦτας μὲν ἀποτελεῖν, αἵ δὲ χείρω, μή" τοῦτο δὲ τέχνη τις 
3 »Ἂ“ » ΄ 

εἶναι: τοιοῦτον ἄνδρα τούτων τινὰ γεγονέναι ἔχεις εἰπεῖν ; 

ΚΑΛ. οΟὐκ ἔχω ἔγωγε πῶς εἴπω. 

σ. τὸν νεωστὶ τετελευτηκότα] ΑἰπΠ6- 
ΠΒΘῸΒ ΡΟΌΠΟΘΒ ὍΡΟΙ (815 85 ἃ »,ΤῸΒ5 ἃπ8- 
ΟὨγοηἶβιη. Ηδ σρτιθ8 (ν. 217 Ὁ) ὑπαὺ τῇ 
Ασομ οίδιιβ 15 τοι ρθη αὖ ὑΠ15 ὑϊγὴθ (ΒΌΡΥδ, 
470 9), Ῥοσῖο]θ5. ἴδ5 Ὀθθὴ Ἰοὴρ ἀθαᾶ ; απὰ 
υἱοθ υοεγϑδᾶ, ὑπαῦ 1Ε Ῥογῖοὶο5 15 θα τοὸ- 
σομὐν ἀρδα, Ατόποίδιβ 15 ποῦ γοῦ βθραξθα 
οὐ ὅπ ὕμσοημθ. (ὑδβϑάαθοη αὐξειηρῦβ ἔο 
σοῦ ουὖὖῦ οὗ {π6 αἰ]θιῆτηα ὈΥ 15:50} Πρ’ 
(ναϊοαῦ αὐδηύατη) ὑμπαῦ {Π|ὸ ἀθαΐῃ οἵ 
ῬΘυῖο] 65. νγὰβ8 σογιραγαξιυοίῳ τοσοῦ “το- 
βρϑοῦα βυ ρου. Βαῦ ὄνγο {ἰτη65 816 
Ῥγθύξυ αἰβυϊποιν ἱπαϊοαϊθα ἴθ ἐῃ6 ἀϊ8- 
Ἰοσὰβ (δοιηρατθ βὰρ. 478 Ἐ), δπᾶ ἐπ8 
ΠΟΥ ἔα Κθη 15 ὈΥ͂ ΠΟ ΤΏ68}8 80 στϑαῦ 88 
ἴθ 86 Μρϑηθχθηυβ, ΘΟ 80 δνϑηῦ 15 
ΔΠυὰἀρα ἕο ὙΒΊΟὴ ποίξον!ουβὶν οσουτγρᾶ 
ἐμινύθθη ὙθαΥ5 δέον ὅπ ἀθαύῃ οὗ ϑοου. 
ΕΝ Ηρ οᾶπ 6 τηοΐα στὰ ὑπαὴ ἐῃ6 
ἐφρχηΘ Κ οὗ Αἰ μοπδουβ, ὅτε πολλὰ ὁ Πλά- 
των παρὰ τοὺς χρόνους ἁμαρτάνει, ἈΟΡ 

ΟΔΩΥ͂ ὑπηρ᾽ 1ἅ]6ν ὕῃδπ ἷβ5 αθαβ6 οὗ ΡΙαΐο 
ΟὨ 5 δοοουηῦ. 

εἰ δὲ μὴ τοῦτο ---μή)] ΤΠΐβ ρᾶββαρθ 
1οβθβ 15 αἰ ΠΘΌΪΟΥ 1 το βῦρροβξα ἀρετὴ 
ἀληθής ἐστιν τοροεαϊβά ἴδεν αἱ δὲ χείρω, 
μή. “Βαῦύ 1 {Π15 15 ποῦ 50, θα ἐμπαῦ 15 
ὕναθ νν ΒΙΘἢ τγν6 γ6Γ6 ἔογοοα ὕο ΔοΚπον]θαρθ 
Ἰαΐου ἴῃ ὑμ6 ἀἰβουββίοι, γἱζ. ὑμαὺ ὉΠ6 ἔα]- 
δΙτηθηῦ οὗ [Ποβ6 ἀθβῖσοβ ὙΠΟ ἢ τγθ τα {Π16 
Ῥούξον ἴον ᾿ῃ Δ υ]σίηρ, απα {Π6 τοβύγαϊηῦ οὗ 
Π056 νυν ΒΙΟὮ γη8 6 118 ἸΝΟΥ͂ΞΘ, 15 ὑγπ 6 ντγίτ.ἢ 
Τὴ Π6 ποχῦ οἰδαβθ, νυ θοῦ ου τ τα τοῦτο 
νυῖῦῃ ὑΠ6 ΒΟοΑ]. οὐ τούτου νυ ὑπ να]ρ'., 
8 ἈρΡρατοπῦ ὈΓΘΔΟἢ οὗ βυπῦαχ τϑιηδ 15 : 
τέχνη τις ἴου τέχνην τινά. Ἠρηοθρ ἀϑῦ 
ἸΏΡΘΠΙΟΙΒΙΥ ῬγΟροβθᾶ τοῦτο δὲ τέχνης 
εἶναι. Ἠδ ποὺ αϑϑϑηΐβ ἰο ὅϑ18110., γγχῆο 
οοποθῖνοβ Ρ]αἴο ὕο πᾶν νυ θη ἃ5 1 ἴον 
6 ῥγθοθάϊηρ ἠναγκάσθημεν ἡμεῖς ὅμο- 
λογεῖν πΠ6 ψογιὶβ ὡμολογεῖτο ἥμῖν πεὰ 
οσουττοῖῦ; πᾷ 16 {Π6 ἐοχῦ 15 ἴο βίαμα, τγϑ 

ταθιϑὲ ΒΌΡΡΟΞΘ βουὴ8 5ΌΘἢ οἰ Πρβῖ5. ἴῖπ δἢΥ 
6856 ὕπο 18 ΠΟ ΤΌΟΤΩ ΓΤ ἔπ οοῦῦξθ δχρϑ- 
αἀϊοηῦ οὗ βιρροβῖηρ “ ὅτι ἔΠ]ονγοθα ὈῪ ἢ 
᾿ηδηιεῖνο,᾽" ῸΥ τὰ ὑπαῦ οαΞ6 νγο τὲ ἤαυθ 
ἔουπᾶ τέχνην τινά. ΝοΙ ον 15 δεῖν ὑπᾶον- 
βἰοοῦ δἴξοσ. ἀποτελεῖν, ἴῸὉ νψχὸ Πᾶν ἤοσΘ 
τ βοϊοθπέιῆς ἀσβοσιρέϊοη οὗ ἀρετή, ποῦ ἃ 
ΥΩ 6 Γ6 τποόγδ] παχίτη. Οὐ συ νῖ56 τ νγουϊα 
6 Ὀούξον αὖ ποθ ἰο στϑρίδοθ δεῖν πὶ ὑπ 
ζαχύ, ἔγοια βίοι ἰδ τηϊσηῦ Θαϑ Πανθ 
ἀγορρθᾶ, “δϑβου θεά ̓ ὃν ἔξπθ ἔοτασοϊῃηρ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙΝ. Βαῦ 1τῇ δὴν αἰξοσγδίοι 
ΘΓ προραρᾶ, 1 5ῃου]α ῥγοΐοε ομβηρσῖπρ 
εἶναι ἔογ 6 ΟὈΪΙαι6 εἴη. [πὸ 8ῃ οὐδι-" 
681 φοϊηὺ οὗ νίϑνν ῃ6 ραββαᾶρδ 15 ποΐϑ- 
ὙΡΟΥΓΗΥ, 85 ἰδ φγϑβθηΐβ 'ἴπ ΠΒΤΤΩΟΠΥ͂ ἔνγο: 
ὑμθουὶθβ νυ ΠΟ ΔΓΘ. ΡἜΈΠΘΓΆΙΠΥ οοπέγεαβερα, 
π6 φῬϑυοποιορῖοο ἀπὰ ἐμ6 πεἰτξατίδη. 
Ουν δοδϊοηβ δῖ ἕο 6 ἀδξουτηϊπθα ὉΥ ἃ 
οσοπϑιἀθγαθοη οὗ πεῖν σοηβθαπθποθβ, Ὀαδ 
οὗ ἔϊμιθξθ σοῃβθα θηοθ5. ὕμποβο ἡ ΒΊΟῊ αϑδοῦ 
6 γῇοσαὶ παΐασα οὐ ΟΌΓΞΟΙγ 65 Οὐ Οὔ 5 
ΔΓΘ ΤΔΙΗΪΥ ἴο Ὀ6 Κορῦ ἴῃ νον. Οὔβοσνο 
Αἶβοὸ ὑμαῦ ἀδθνοίορτηαπῦ 15 ἔο ΔΟοοτ ΡΘΗ͂ 
τοβύγαιηῦ; ὅπ βίαξδβιηδι 18 ποῦ ΟἿΪγ ἕο 
ΘΟ ὕμθ δου] φῬαββίουβ οὗ ἔμπα οἰ ίζθη5, 
Ῥυΐ 4150 ἴο ἔοδξεσ. ἐμπϑὶῦ ΠΟΌΪΘΓ ἱπυρυΐβθϑ, 
ΒΌΘΝ 85 ὑῃ6 ἀοβίῖσο οἵ Κπον]θάσοθ, θθαύῦῦυ, 
ἄς. ΤΠ 15 ἔ!ὸ ἔσταο πἰαξοονδαίξ ; δὰ 
ὑτιθα ὈΥ ἐπὶβ βέαπάανγα ΤΒοιηϊβέοοϊοβ ἀπὰ 
15 σΟΠΡΘΟΥ5 ἅτ ἔοαπα τναπόϊησ. ὉΠΟΥ͂ 
δα ποῦ ὅδ 5Κ11 ἴο ἀοδοεταῖπθ τυ πδῦ 
ἀ6βι 5 ψγοσα Ἰοριεϊτηδέθ ἐπα τυμαῦ ποξ, 
ΠΟΥ ΠΟΥ ἴο ἔμγθμο 6 ὁΠ6 δῃά τοβύγαϊῃ 
π6 οὔμοῦ : ἴῃ ἃ ὑογᾶ, ΠΟΥ ὑγοσθ ποῦ 
τεχνικοὶ τούτων πέρι. ΤῊΪ5 15 ὅδ ἔογοθ 
οὗ τοιοῦτον ἄνδρα ἴῃ {π6 ποχῦ οἶδιιβα : νγα 
προοᾶ ποῦ ὑπάογβέαπα ἐπ ατιοβύϊομ 85 δπ 
᾿ηβι πα ὐοι ἀρϑϊηϑὺ ἐπ ρυῖναΐθ οθδγδο- 
ἔθ 8, γ᾽ ΒΙΟὮ γν 6 Γ6 νΘΥῪ γαγίοιιβ, οὗ ὑπ στοαῦ 
γθη Θηυτηργαῦθά. 



124. ΠΛΆΤΩΝΟΣ Εὔξεῦ 

Τ11Χ. ΣΏ. ᾿Αλλ᾽ ἐὰν ζητῇς καλῶς, εὑρήσεις" ἴδωμεν 
ἧς ΄“ 

δὴ οὑτωσὶν ἀτρέμα σκοπούμενοι εἴ τις τούτων τοιοῦτος 

γέγονε. ἐΦῈΡΕ γάρ, ὁ ἀγαθὸς ἀνὴρ καὶ ἐπὶ τὸ βέλτιστον 

λέγων ἃ ἃ ἂν Δ τὰ ἄλλο τι οὐκ εἰκῇ ἐρεῖ, ἀλλ᾽ ἀποβλέπων πὶ 

πρός τι; ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες δημιουργοὶ βλέ- 

ποντες πρὸς τὸ αὑτῶν ἔργον ἕκαστος οὐκ εἰκῇ ἐκλεγόμενος 
᾽’ ἃ ᾽’ Ν Ἂς κά Ν ε “ Ἰλλ᾽ 

προσφέρει ἃ προσφέρει πρὸς τὸ ἔργον τὸ αὑτοῦ, ἁ 
ς ΩΝ ΄ ΄“ σ΄ ἃ » Ὁ 3 

ὅπως ἂν εἶδός τι αὐτῷ σχῇ τοῦτο ὃ ἐργάζεται. οἷον εἰ 
’ 3 »“ Ν ’, Ἁ 3 ’ Ν 

βούλει ἰδεῖν τοὺς ζωγράφους, τοὺς οἰκοδόμους, τοὺς ναυ- 
᾽ὕ Ἂν ν ’ »»} . ᾽ὔ’ 

πηγούς, τοὺς ἄλλους πάντας δημιουργούς, ὄντινα βούλει 
ἝΞ ω ο ἃ λ 

αὐτῶν, ὡς εἰς τάξιν τινὰ ἕκαστος ἕκαστον τίθησιν ὃ ἂν 

τιθῇ, καὶ προσαναγκάζει τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ πρέπον τε 
3 ς ΄ εἶναι καὶ ἁρμόττειν, ἕως [ ἂν τὸ ἅπαν συστήσηται τεταγ- 

“ Ψ Ν » 

μένον τε καὶ κεκοσμημένον πρᾶγμα, καὶ οἵ τε δὴ ἄλλοι 
΄΄ι Ὺ ΄“ 

δημιουργοὶ καὶ οὺὃς νῦν δὴ ἐλέγομεν, οἱ περὶ τὸ σῶμα 
᾿ “ ἴω Ἁ 

παιδοτρίβαι τε καὶ ἰατροί, κοσμοῦσί που τὸ σῶμα καὶ 
“ ο »΄»ὦ» ΕΥ̓͂ » 

συντάττουσιν. ὁμολογοῦμεν οὕτω τοῦτ᾽ ἔχειν ἢ οὐ ; 

ΚΑΛ. ἝἜστω τοῦτο οὕτως. 
’ Ψ Ἀ ’, ἴω ΒΥ ἊΝ ᾿ 

ΣΏ. Τάξεως ἄρα καὶ κόσμου τυχοῦσα οἰκία χρηστὴ 
Ἅ ἊΣ 5 ’ δὲ θ ’ ἂν εἴη, ἀταξίας δὲ μοχθηρά; 

ΚΑΛ. Φημί. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ πλοῖον ὡσαύτως ; Π 
ΚΑΛ. Ναί. 

θη Β6 δ 5 50 ΤηΔ 5816 ὑπ6 ρᾶνὺβ 
ὑμαῦ που οοηβύϊσαϊα ἃ οΥ̓άΘΥν ἃ ηα σ0Ὴ- 
βιϑύθηῦ ὑγ80106, [1 {μὶϊβδ οὐάον, ψ ΏΘη 
χοα χοᾶ, σοηδίϑῦα ὑπμ6 Ὄχι ]θηοθ οὐἩ {Π6 

Ῥ. οὑτωσὶν ἀτρέμα] Τὴ6 τηδ]ονὶῦν οἵ οοαᾷ. 
οἷν οὑτωσὶ ἀτρέμα. 80 8]80 ΒΕΚΙΚ. 6.8 
ἀηᾷ ἴῃ ἢ. ὅ09 Α, 510 κε. Βαῦ πΠ6 ν ἐφελκ. 
18. Ἰοριυηδῦθ ἱπ οὑτοσὶν ἐκεινοσίν ἀπᾶ 

δ04 

ὉΠ|6 11 οα565 ϑῃαϊηρ᾽ ἰὰ 5. ἴθ 0868 τϑῆΐϊ 0 
6 ατϑοκ ατδιηγηδυῖδη5 ἴῃ ΞΡ. [μοχ. 
111. Ρ. 408 Ῥ, 6. 1π4., σοιηραγιηρ 1014. 
ν. Ρρ. 2492, 2485. Τρ 1ἀϊοὴ οὑτωσὶν 
ἀτρέμα ᾿ιὰ8 ὈΘΘη 1ΠἸυδύγαϊοα ἴῃ Ὅπ6 ποΐθ 
ἴο 494 ΕΒ. Ἤρτθ ἐγ. “ ααἰΐα αὖ ΟἿΓ 6856. 

ὁ ἀγαθὸς ἀνὴρ καὶ ἐπὶ τὸ βέλτιστον 
λέγων) Α ὕταθ γΡο] 0108] τηθύουϊο, Ὁ 18 
αὐροά, τὺ ἔρον ὉΠ 6 ΔΠΜΔΙΟΡῪ οἵ οὔμοῦ 
αὐῦβ. [Ὁ τιϑῦ ἢὰνο ἃ ἀοἤηιϊίο οδ]θοῦ, 
Δα βοίθοῦ 105. τηθᾶῃβ 8πα ᾿μϑὑυ τ θηῦβ 
1π 6] ΠΡΟ Υ ἃηα νυ δῃ ογ6 ἴο ὑμαῦ 
οὈ͵οοῦ. ΤῊ οὐ Ὀβυλδη, νυν ὨΘΌΠΘΥ' Ῥα]ηὗθυ, 
ΔΥοΒ θοῦ, ΟΥἹ ΒΡ αιρὔ, 566 ]ζβ ὕο ἔΆΒΏΙΟΙα 
ἢϊ5. χῃαῦρυϊα δ δοοογάϊηρ ὕο ἃ Ῥυῦϊοα]α 
ΡῈ οὐ ἔτη ; ἃ πα ΠῚ5. ὙγΟΥ 15 ἄομο 

γγΟΥ]ς. [Ι͂}Ὲἢ ὑπο μαϊηαῃ ὈΟΑΥ βοῇ οὐου 
ΟἹ ΘΧΟΘΙ]θμοΘ 15 οα]]6α ρα] ; ἴῃ ὑπ 
800] 1ὖ 15 νἱσύαλθ. Βαῦ ὕϊμο 508] 15 ὕὅμ8 
τηδύθου. οὐ νυ οῖ ὑπ6 τμθὔογϊοαὶ βίαίθβ- 
τὰ ΟΡΟγαύθΒ : ἴῸγ υούοτῖο, ἃ5 ἀθ πμοα ἴῃ 
ὕὍμ6 Ῥμαράχιβ, 15. ἃ ψυχαγωγία διὰ λόγων, 
Δηα {116 αὐτῦ ῬοΙ1Όϊο Πὰ5 ΔΙΓΟΔαΥ ὈΘΘῺ ΡΤῸ- 
ποπηορᾶ ἤο δ6 ἃ θεραπεία ψυχῆς, 50}. 
464 8. Τύῦ 15 Ὁπογθίοσθ ὕμθ Ὀυβίμθββ οὗ 
ὑμ6 ῥήτωρ οὐ 5ὐαὐθβιιδῃ ([ὉΣ ργοδοηῦ ρὰν- 
ῬΟβ65 ὕμθ ὕννο Ὀθίηρ' 1ἀθηῦϊοι}}) ὕο μλαΚο 
56. ὨΘΑΥΘΥΒ ΒΟΌΘΙ, π8ῦ, ΔπΠαἃ ΡΘΏΘΓΆΙΥ 

νῖγδαουβ; ἃπα ὑμαῦ ποῦ ΟὨΪΥ ὈΥ αἰτθοῦ 
ὁποοανηρθιηρηῦ, θὰ ὈγῪ ὑπ χτϑϑύγαϊηὐϑ οὗ 
Ἰανν. Ὑν 10} ὑπ18. θα θ ΓΘ Ραβθαρ 6 ΘΟ ΡΘΥΘ 
δορμῖδῦ, Ρ. 228. 



---πδρά, Ὁ. ΓΟΡΓΙΤΊΑΣ. 

ΣΩ. Καὶ μὴν καὶ τὰ σώματά φαμεν τὰ ἡμέτερα ; 
ΚΑΛΜ. Πάνυ γε. 

ΣΟ ΤΙ δ᾽ ἡ ᾿ ψυχή; ̓ ἀταξίας τυχοῦσα ἔσται χρηστή, 
ἢ τάξεώς τε καὶ κόσμου τινός ; 

ΚΑΛ. ᾿Ανάγκη ἐκ τῶν πρόσθεν καὶ τοῦτο συνομολογεῖν. 
, Ἂν 5, ἧς 9 »" “ “ ΄σὰ ΣΩ. Τί οὖν ὄνομά ἐστιν ἐν τῷ σώματι τῷ ἐκ τῆς 

, ’ Ἁ “ τάξεώς τε καὶ τοῦ κόσμου γιγνομένῳ ; 
ΚΑΛ. 

ἌΔΕΘῚ Ἔγαγε. 

ε Υ Ἦν» 5 ΝῚ » ’ 

γγίειαν καὶ ἰσχὺν ισως λέγεις. 
Τὰ δὲ Ὺ 5 Ὺ»“" ΄ἣ ΡῚ ’ τί ὃὲ αὖ τῳ ἐν τῇ ψυχῃ ἐγγιγνομένῳ 

5 [ῷς » ἃ φ᾿ ’, “Ἃ "μ“ ΄σ Ο ἐκ τῆς τάξεως καὶ τοῦ κόσμου; πειρῶ εὑρεῖν καὶ εἰπεῖν 
ὥσπερ ἐκείνῳ τὸ ὄνομα. 

ΚΑΛ. Τί δὲ οὐκ αὐτὸς λέγεις, ὦ ὦ Σώκρατες; ; 

ΣΩ. Σ᾿, εὐ σοὶ ἡδιόν ἐστιν, ἐγὼ ἐρῶ. ᾿ δέ ἍἋ 
συν Εε, αν 

μέν σοι δοκῶ ἐγὼ καλῶς λέγειν, φάθι εἰ δὲ μή, ἔλεγχε 
Ν Ἁ 9. » 

καὶ μὴ ἐπίτρεπε. 
3 Ν δ ῷ - ω Ν κι , 
εμοιυ γαρ Οοκέυ Ταὺς μὲν Του σωματος 

’, 5 ᾿᾿ ἕ , 3  σ 5 4“ 5 κὰῈ ΠΣ 
τάξεσιν ονομα, ειναὺι υγίεινον, ἐξ ου εν αντῳ 7) υγιεια 

γίγνεται καὶ ἡ ἄλλη ἀρετὴ τοῦ σώματος. 
3 » 

οὐκ ἐστιν; 

ΚΑΛ. Ἔστιν. 

ΕΣ σ΄ «Ἁ 

ἐστι ταῦτα ἢ 

-“ Ἁ κι “ ’ Ν 
ΣΏ. Ταῖς δὲ τῆς ψυχῆς τάξεσι καὶ κοσμήσεσι νόμιμόν 

᾿ ν Ἃ ’ὕ Ὁ Τέε καὶ νόμος, ὅθεν καὶ νόμιμοι γίγνονται καὶ κόσμιοι: 
κι 5.ὦ"κ , Ν , 

τΤαυτα, ὃ εστι δικαιοσύνη Τε και σωφροσύνη. 

ΚΑΛΜ. Ἔστω. 
φὴς ἢ οὐ; 

ΙΧ. ΣΏ. Οὐκοῦν πρὸς ταῦτα βλέπων ὁ ῥήτωρ 
» κα ε , ἀλ Ὁ , Ν Ν , 
εκεινος, Ο τέχνικος Τε και ἀγαθός, και τους λόγους ΤρΟσ- 

’ὔ Ἂ “ ἃ “Δ ’ Ν Ν »Ἅ ε ᾽ὔ 

οἰσει ταις ψυχαῖς ουὅς ἂν λέγῃ και τὰς πράξεις ἅπασας, 

καὶ δῶρον ἐάν τι διδῷ, δώσει, καὶ ἐάν τι ἀφαιρῆται, 

δ04 σ. εἰπεῖν ὥσπερ ἐκείνῳ τὸ ὄνομα] 
Οταῦ. 885 ν, καλεῖν ἑκάστῳ ὄνομα, ννΏ 6 Γ8 
566 ὅ})6 ᾿Ἰηβύαπο65 ααοἰρα Ὀγ Ἡδὶμα. ΜΌΥΘ 
ἔνϑα. 15 ἐπί τινι. 

ταῖς μὲν τοῦ σώματος τάξεσιν) Τ|ιδ 
ΔΡΡΙ Δ Π665 ΤῸΓ Ῥγοαποῖηρ ΟΥ̓ΘΡ ἴῃ ᾧἢθ 
ῬΟΟΥ ἃὺ8 οδ]] θα 5] ὕΓΎ ΟΥ̓Κ Βα Ια γΥ,᾽ἢ 
Δα 086 Υϑ5ὰ]Ρ οὗὨ β10} Τθ8η5 ἃ ἃρ- ᾿ 
ῬΠ Δ ΠΟ65 15 ΠΑ], απ 0Π6 ρὍΘΠΘΓΆ] νἱνδαο 
ΟΥ̓ ΘΧΟΘΊΙθμοΘ οὗ ὑπ Ῥοᾶγ. 80 ἴῃ ὕμ8 

5080], Υἱρηῦ ἀηα Ἰανν ἃὺ8 ὉΠ6 γχθϑ 8, ὨΊΟΥΔ] 
ἢ νἱγῦαθ ὑπο γϑβϑα]ῦ. κοσμήσεις ἀπά τάξεις 
Ἢ ΑΓ. ΠΕΙῸ ΒΥΠΟΏΥγηΟΙ8, 8 τηθῖῃ “ ὉΓΟ- 

σΘ5565. ΨΏΙΟ, Ῥυοᾶποθ ογᾶθγ,᾿ “ ΔυΥΔηρ6- 
τηθη δ, ἦ ΟΥ̓Δ ΠΟΘ5.ἢ 

Ῥ. ταῦτα δ᾽ ἔστι) Νοὺ τὸ νόμιμόν τε καὶ 
νόμος, ψ } 1 Ο ἢ ΓΘ ΟλΌ568, Ὀαῦ τὸ νόμιμον ὶ 
καὶ κόσμιον γεγονέναι, [88 τοϑυ]ῦ Οὗ ]ανν ἃ 
δηἀ τ ΡΌΪΩΥ Βονονπιηθηῦ, 18 06 βϑῖμ ᾧ 
ὈΒΙΠΡ 8 ὕθιηρουθη 66 Δηα 5166. ' 

δῶρον ἐάν τι διδῷ) ᾿Γΐδ ἸΩΔΥ Πᾶνα 
ΒΡΘΟΙΔῚ Ὑϑίουθθμοθ ἴο μθ ννγ0}}- την ἢ 
ἸΙογα ῦν οὗ Οἴτλοι : οὐ Ῥουμᾶρβ ὕο {86 
ὑπθοσῖο Ἀ]]Οννϑ πο 65 τηδᾶθ ἤο {π6 ΑὐΠοηΐδπ 
ἀοηῦβ ὈὉΥῪ ῬουΟΪοθ, ψνηοῸ πλϊρ]ιῦ νΟΥῪ 
ἘΑΙΣῚΥ Ὠᾶνθ ἀυραθα ὑλιαῦ ὑῃθ ΑὐΠΘΗἱ8 8 
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3 ’ Ν “ ».4.Κκ Ν “ Ξ Ψ ἈΠ 
ἀφαιρήσεται, πρὸς τοῦτο ἀεὶ τὸν νοῦν ἔχων, ὁπὼς ἂν 

΄“ὦἍ ΄' Ἁ ΄“ “ Ψ' 

αὐτοῦ τοῖς πολίταις δικαιοσύνη μὲν ἐν ταῖς ψυχαῖς γιγνὴη- 
3 μι Ν 3 ’ ἣν ’ Ἂ » ’ 

ται, ἀδικία δὲ ἀπαλλάττηται, καὶ σωφροσύνη μέν ἐγγιγ- 
3 ’ὔ νΝ 9 ’, Ἁ ε » λ 3 Ν 

νῆηται, ἀκολασία δὲ ἀπαλλάττηται, καὶ ἢ ἄλλη ἀρετὴ 
΄ ΕΥ »Μ 

ἐγγίγνηται, κακία δὲ ἀπίῃ. συγχωρεῖς ἢ οὐ; 

ΚΑΛ. Συγχωρῶ. 
3. ὕὔ ’’ ’ 

ΣΩ. Τί γὰρ ὄφελος, ὦ Καλλίκλεις, σώματί γε κα- 
Ν “ ὃ ’, ᾽ λλὰ ὃ δό Ν μνοντι καὶ μοχθηρῶς διακειμένῳ σιτία πολλὰ ὁιδόναι καὶ 

Ν "ὃ «“Ἁ Ν « »» λ᾿ ε ἴω ἃ Ἁ 3 ’ 5“ τὰς ἽἝ θ᾽ 

τὰ ἥδιστα ἢ ποτὰ ἢ ἀλλ᾽ ὁτιοῦν, ὃ μὴ ὀνήσει αὐτὸ ἐσ 
ἐφ , «Ἁ 3 ,’ ’ Ν ’ ’ὔ Ν 

ὅτε πλέον ἢ τοὐναντίον κατά γε τὸν δίκαιον λόγον καὶ 

ἔλαττον ; ἔστι ταῦτα; 
ΕΝ 

[ΚΑΛ. Ἕστω. 
ΣΏ. Οὐ γάρ, οἶμαι, λυσιτελεῖ μετὰ μοχθηρίας σώ- 

ματος ζἕῇν ἀνθρώπῳ: ἀνάγκη γὰρ οὕτω καὶ ζῆν μοχθηρῶς. 
ἢ οὐχ οὕτως ; 

ΚΑΛ. Ναῖΐ. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τὰς ἐπιθυμίας ἀποπιμπλάναι, οἷον 
Ὺὰ ΓᾺ Ψ ’ “Ἅ ὃ ἌΧ “Ὁ ε ’ὕ 

πεινῶντα φαγεῖν ὅσον βούλεται ἢ ὀιψῶντα πιεῖν, ὑγιαΐί- 
Ν 55 ε'.» ν ε Ν ΄, ΄, Φ Ζ νοντα μὲν ἐῶσιν οἱ ἰατροὶ ὡς τὰ πολλά, κάμνοντα δέ, 

« » 3 ““ 9 ’ Φ. φο΄ς 9 ,’ ζ 3 »“"» 

ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδέποτ᾽ ἐῶσιν ἐμπίπλασθαι ὧν ἐπιθυμεῖ ; 

συγχωρεῖς τοῦτό γε καὶ σύ; 
ν 

ΚΑΛ. Ἐγωγε. 
Ν Υ Ων »» ε 

ΣΩ. Περὶ δὲ ψυχήν, ὦ ἀριστε, οὐχ ὁ αὐτὸς τρόπος ; 

ἕως μὲν ἂν πονηρὰ ἢ, ἀνόητός τε οὖσα καὶ ἀκόλαστος καὶ 

ἄδικος καὶ ἀνόσιος, εἴργειν αὐτὴν δεῖ τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ 
δε Ψ ,’ » »- πᾶ Ὁ Ἄ» 55... ὧδ Ἄ » 

μὴ ἐπιτρέπειν ἀλλ᾽ ἀττα ποιεῖν ἢ ἀφ᾽ ὧν βελτίων ἔσται; 
᾿ “Ἃ 3Ξ» 

φὴς ἢ οὔ; 
Ἰανρ τ 

χά ’ 3 ἊΜ 

ΣΏ. οὕτω γάρ που αὑτῃ 
“ 

ἄμεινον τῇ ψυχῇ; 

ννοτ, οὐ ουρὶιῦ ἤο ἤᾶνο Ὀθοὴ γηϑᾶδα θοδθον 
ὈΥ Ἰιδύθῃτηρ ὅο ὕῃ8 Ὀ]αγβ οὔ ΞΌΡΠΟΟ]65 
«Πα 15. Ὀγοῦπου - παρ αϊδη8. 

π. Τί γὰρ ὄφελος) Τμθ τηθδηϊηρ' 
Βοϑίὴβ ὅο 6: “Υαῦ 15. 00 ἀ86 οὗ δὰ- 
χη ἰδίου ϊπρ ὅ0 ἃ ἀἰβοαθοα ὈΟΑ͂Υ ἃ νανῖοῦν 
οὗ αἰβῆθβ, οὐ ὑπὸ γτηοϑῦ ἀθ]]οῖουϑ οὗ αυ 1]. 5 
ΟΥ̓ οὔδοῦ οουροιπαᾶβ, πο ὑἤθθθ νν1}} 
ΤΡΘαΌΘΗΟΥ Ὀ6 ΟΥἮ ΠΟ 1η0}6 5θυύνίδα ἔο 1 
ὑπὰη ἀὈϑῦϊηοοο μα γηουθ Ποιίοιυ (τοὐ- 

ναντίον. πολλῶν σιτίων κ.τ.λ.), ΠΥ, 
γΙΘ ὐΥ σομπβιαουθα, νν}}} ἀο 16 ὄνθὴ 1655 
δορά ὕὉμ8π ἀθϑύϊποηοο Ῥ᾽ Βαῦ 616 τὸ- 
Ἰη 815. ἃ βθθιηἶηρ ἀϑυηἀούοῃ ἰὼ ᾧΠ|6 ᾿εϑῦ 
οἴααβο, οὶ. Η δια. ργυόροβοβ ὕο γόον 
ὈΥ το ηρ' ἢ κατά γε τὸν δίκαιον λόγον 
καὶ ἔλαττον : Ὀπῦ 5'081100. 15. ῬΟΒΒΙΌΙΥ υἱρὴῦ 
πη ἀοίρηαίπρ ὅΠ6 στοοοϊνοᾶ οχῦ ὈΥ {116 
ἈΠΆΪΟΡῪ ΟΥὁὨ Β0}}). ῬΆΓΑΒΟΒ. ἃ8 ὀλίγον καὶ 
οὐδέν. 
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ΚΑΛ. Πάνυ γε. 
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Κα Ν » ΄΄᾿Ὄ 

ΣΏ. Οὐκοῦν τὸ εἴργειν ἐστὶν ἀφ᾽ ὧν ἐπιθυμεῖ κο- 

λάζειν ; 

ΚΑΛ. Ναί. 
» “- 

ΣΏ. Τὸ κολάζεσθαι ἄρα τῇ ψυχῇ ἀμεινόν ἐστιν ἢ ἡ 
ΡΣ ’, . Ν ων Ν » 

ἀκολασία, ὥσπερ σὺ νῦν δὴ ῴου. 

ΚΑΛ. Οὐκ οἶδ᾽ ἅττα λέγεις, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ ἄλλον 
ΝῈ Ὁ .κ 

τινὰ ἔρωτα. 

ΣΏ. Οὗτος ἀνὴρ οὐχ ὑπομένει ὠφελούμενος καὶ αὐτὸς 
τοῦτο πάσχων περὶ οὗ ὁ λόγος ἐστί, κολαζόμενος. 

ΚΑΛ. Οὐδέ γέ μοι μέλει οὐδὲν ὧν σὺ λέγεις, καὶ 

ταῦτά σοι Γοργίου χάριν ἀπεκρινάμην. 
Ἐν ΕΤεν: 

καταλύομεν ; 

ΚΑΛ. Αὐτὸς γνώσει. 

ΟΣ Ω: 

Χ 5. Ν , δ Ν , 
τι Οουν δὴ ποιήσομεν ; μεταξὺ ΤΟΡ λόγον 

᾿Αλλ᾽ οὐδὲ τοὺς μύθους φασὶ μεταξὺ θέμις εἶναι 
καταλείπειν, ἀλλ᾽ ἐπιθέντας κεφαλήν, ἵνα μὴ ἄνευ κεφα- 

500 8. Οὐκοῦν τὸ εἴργειν] ΤῊ ογᾶδγῦ 
1856, οὐκοῦν τὸ εἴργειν ἀφ᾿ ὧν ἐπιθυμεῖ 
κολάζειν ἐστίν; “ἴο Τοδύγαϊη ἃ ἸΏ 8} ΤΠ ΟῺ 
συ γιηρ ΠῚ ἀρρούϊξεβ 1ῖθ ὕο οἰιδβύθῃ 
Ὠϊη1, 15 ᾽ἷῦ ποῦ ὃ’ Πο βθογηϊηρ' Ῥ] ΔΎ ΡΟ 
0Π6 τοτᾶβ κολάζεσθαι ἀπα ἀκολασία ἴῃ 
86 ποχὺ «αθβύϊοι ΤηΔὺ 6 Τοργοβθηθᾷ ἴῃ 
ΤΡΊ ΙΒ ὈΥ “ἢ αϑοϊβοηθηῦ ἃπὰ “τπη- 
ΟΠ αβϑύθῃθϑβ, ὑπουρὰ ὑπ6 Ἰαύζου τνοτὰ 
ἀοπμούοθ ΟἿΪΥ Ομ ἔῸγΠπὶ οὗ ἀκολασία. 
ἘΡαΒβιηθηῦ ἰ56 ὑχθαΐθα ὈΥ Ῥ]αΐο ἃ5 
ἱ ΘΙ ΟΠΘ. ΘΧΘΙΠΡΙΑΥΥ ΟΥ σοΥγϑοῦϊνθ, ΠΟΥ ΘΙ ἃΒ 
ἸΒΙΏΡΙΥ χοῦν θαύϊίἧνο, ἃ νίθν νὴ Π6 
.«ΑἸβυϊηοῦν ἀθργθοαῦθθ. ὅ56θ ἴωθρρ. 984 Α, 
ἑοὐχ ἕνεκα τοῦ κακουργῆσαι (διδότω) τὴν 
ἐ δίκην, οὐ γὰρ τὸ γεγονὸς ἀγένητον ἔσται 
“ποτέ, τοῦ δ᾽ εἰς τὸν αὖθις ἕνεκα χρόνον 
ἢ τὸ παράπαν μισῆσαι τὴν ἀδικίαν αὐτόν 
τε καὶ τοὺς ἰδόντας αὐτὸν δικαιούμενον, ἢ 
᾿λωφῆσαι μέρη πολλὰ τῆς τοιαύτης ξυμ- 
ἱ φορᾶς. Οοτρ. 1014. Ρ. 864. Β, Δηα 566 
: ηοῦο 1η8, Ῥ. 825 Α. 
Ἵ Ο΄ Οὗτος ἀνήρ] ““Βο]ο] ἃ γᾶ ΠῸ 
οδηηοῦ θθαν ἤο θῸ Ἰπρτονοῦ, οὐ ὕο ΒΡ 
ἴηι ἢΐβ Οὐ ὈΘΥΒΟῚ ἴο ὑπαῦ “ ΟΠ αϑυϊβθιηθηῦ᾽ 
Ὑν Β1Οἢ 18 ὑΠ6 Βα Ὀ] οὔ ΟΥ̓ Οὰν σοη νου βα! Ο.᾽ἢ 
566 τον, 489 8, οὑτοσὶν ἀνὴρ οὐ παύ- 
σεται φλυαρῶν. 

μεταξὺ τὸν λόγον καταλύομεν) “1)ὸ νὰ 
Ῥγραῖ οἵἵ,᾿ οὐ “τὸ νναὰ ἰο Ὀτοαὶς ΟἿ {π᾿}. α15- 

Οὐβϑίοι Ῥ᾿ ϑοιηθ Μ 55. πᾶν καταλύωμεν, 
Ῥαῦ {86 ΡῬΓ65. ἱπάϊο, 15. Ἰαϊοτηδύϊο, ἃ5. ἴῃ 
ΒΌΘΝ ῬΉΤΆΒΟΒ ἃ5 τί; πῶς λέγομεν; Βᾳρ. 
504, ὁμολογοῦμεν οὕτω τοῦτ᾽ ἔχειν ; Ἰηἶ, 
518 ο, λέγομέν τι πρὸς ταῦτα; 

Αὐτὸς γνώσει) “Υοὰ 1} Ἰπᾶρθ [ὉΓ 
γου 501, 1.6. “ὑπαῦ 15 γοῦν αἴαὶν, ποῦ 
τηΐηθ.᾽ ὅ5ο ΡΏΠ1]160. 12. Α, ἐμοὶ μὲν πάντως 
νικᾶν ἡδονὴ δοκεῖ καὶ δόξει, σὺ δ᾽, ὦ Πρώ- 
ταρχε, αὐτὸς γνώσει... ΟἸγΡ., εἴ τι θέλεις 
ποίει, ἐμοὶ “γὰρ οὐ μέλει. 

Ὦ. ᾿Αλλ’ οὐδὲ τοὺς μύθους) “ΝΑ, ὕΠ6γΥ 
[611 ὰ8 νν οαρῃῦ ποῦ ἴο ἰθᾶνθ θνϑὴ ὕδ]68 
841 το], θὰῦ οὐυὐρῃῦ ἢγθὺ ἴο δὺ μθχὰ 
ὙΠ ἃ Προ, ὑπαῦ ΟἿΥ 5ΓΟΥΥ 180 ποῦ 
τ} Ἀρτοδα Ὠθδα]οβ5.᾽ ἀκέφαλος μῦθος, 
ἃ βύουυ “υἱύποιῦ Ποδα οὐ [81], 15. ἃ 
ῬΙΓΟνΘΥ ΌΪΔ] ΟΧΡΥΘΒΒΙ0η. 850 ἴῃ ὑΠ6 ματν8, 
752 α, αυαοίοα Ὀγ Βοαί],, οὔκουν δή που 
λέγων γε ἂν μῦθον ἀκέφαλον ἑκὼν κατα- 
λίποιμι' πλανώμενος γὰρ ἂν ἁπάντη τοι- 
οὔῦτος ὧν ἄμορφος φαίνοιτο. ΟὈΥΏΡΑΙΘ 
Ῥμαρᾶχν, 204, δεῖν πάντα λόγον ὥσπερ 
ζῷον συνεστάναι... ὥστε μήτ᾽ ἀκέφαλον 
εἶναι μήτε ἄπουν κιτιλ. ῬΒΠ]ΟῸ. 66 Ὁ, 
οὐδὲν λοιπὸν πλὴν ὥσπερ κεφαλὴν ἀπο- 
δοῦναι τοῖς εἰρημένοις. 

μεταϊξὺ----καταλείπειν] ΤΙ5060Γ. νϑΥΪ65 
056 ΡΠγᾶθθ, Ῥαμπαῦῃ. ὃ 27, ἀμελήσαντι 
τούτων καὶ μεταξὺ καταβαλόντι. 
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σ᾿ ’; 5 ᾽ὔ] Ψ Ἁ Ν ’ὔὕ ΄ ε “ ε 

λῆς περιῃ. ἀπόκριναι οὖν καὶ τὰ λοιπά, ἵνα ἡμῖν ὁ 
’΄ ἈΝ ’ 

λόγος κεφαλὴν λάβῃ. 
« » ΨΦ κε ᾽ὕ 

1.Χ].. ΚΑΛ. Ὡς βέίαιος εἴ, ὦ Σώκρατες. 
5 Ν 0 ἣν ’ "“ 4 λό «1 Χ ὰλλ 

ἐμοὶ πείθῃ, ἐάσεις χαίρειν τοῦτον τὸν λόγον ἢ καὶ ἄλλῳ 

τῳ διαλέξει. 
᾿ ς᾽ “Ἁ ὟΝ 

ΣΏ. Τίς οὖν ἄλλος ἐθέλει ; μὴ γάρ τοι ἀτελῆ γε τὸν 
λόγον καταλίπωμεν. 

ΚΑΔ4. Αὐτὸς δὲ οὐκ ἂν δύναιο διελθεῖν τὸν λόγον, 

ἢ λέγων κατὰ σαυτὸν ἢ ἀποκρινόμενος σαυτῷ; 
χ » δ ἴω 

ΣΏ. Ἵνα μοι τὸ τοῦ ᾿Επιχάρμου γένηται, ἃ πρὸ τοῦ 
δύο ἄνδρες ἔλεγον, εἷς ὧν ἱκανὸς γένωμαι. ἀτὰρ κινδυ- 

εἰ μέντοι ποιήσομεν, 

ἐὰν δὲ 

νεύει ἀναγκαιότατον εἶναι οὕτως. 
οἶμαι ἔγωγε χρῆναι πάντας ἡμᾶς φιλονείκως ἔχειν πρὸς 

Ἀ 5» 7’ νος » Ἀ ’ 5 Ἀ 5 Ψ» Χ Ἕ "»"» 

τὸ εἰδέναι τὸ ἀληθὲς τί ἐστι περὶ ὧν λέγομεν καὶ τί ψεῦ- 
Ν Ἁ 5 ἈΝ σ "Σ , ̓ 3 ,» 

δος’ κοινὸν γὰρ ἀγαθὸν ἅπασι φανερὸν γενέσθαι αὐτό. 
δίειμι μὲν οὖν τῷ λόγῳ ἐγὼ ὡς ἄν μοι δοκῇ ἔχειν" [ ἐὰν 
δέ τῳ ὑμῶν μὴ τὰ ὄντα δοκῷ ὁμολογεῖν ἐμαυτῷ, χρὴ 
5 ’ὔ Ἀ » ,. 5 Ν » 3» » ἈΝ 

ἀντιλαμβάνεσθαι καὶ ἐλέγχειν. οὐδὲ γάρ τοι ἔγωγε εἰδὼς 
λέγω ἃ λέγω, ἀλλὰ ζητῶ κοινῇ μεθ᾽ ὑμῶν, ὥστε, ἂν τι 
φαίνηται λέγων ὁ ἀμφισβητῶν ἐμοΐ, ἐγὼ πρῶτος συγχω- 

ρήσομαι. λέγω μέντοι ταῦτα, εἰ δοκεῖ χρῆναι διαπεραν- 
΄΄" Ἀ ’ὔ 5 δὲ Ἁ ’ὔ 39 “᾿ δὴ ’ θῆναι τὸν λόγον: εἰ δὲ μὴ βούλεσθε, ἐῶμεν δὴ χαίρειν 

καὶ ἀπίωμεν. 
ΤΌΡ. ᾿Αλλ ἐμοὶ μὲν οὐ δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, χρῆναί 

Π) 

πω ἀπιέναι, ἀλλὰ διεξελθεῖν σε τὸν λόγον: φαίνεται δέῃ 
Ν »“" 37 ἴω 

μοι καὶ τοῖς ἄλλοις δοκεῖν. βούλομαι γὰρ ἔγωγε καὶ 
- οαϑει, » "“- ὔ» » -“ ὃ ,, , ἐφ δι 

αυτος ακουσαὶι σοῦ αὐτου Οἱιἰοντος Τα ἐπίλοιπα. 

Ἐ. τὸ τοῦ ᾿Επιχάρμου] ὟὟ}8ὰ Βαανα {ππ6 
ἤπρ ἱπ 11, Αἰῆθη. υἱῖ. 808 ο, ἐγὼ δὲ 
κατὰ τὸν σοφὸν Ἐπίχαρμον, μηδὲν ἄπο- 
κριναμένου τοῦ κυνός, Τὰ πρὸ τοῦ δύ᾽ 
ἄνδρες ἔλεγον εἷς ἐγὼν ἀποχρέω--- ΠΟΥ 
1δ τηδύ Ὀ6 νγ8}} ἕο τηθηξίοπ ἐπαὺ κύων 15 
ποῦ ἃ ᾳυδάτιροα Ὀτοῦρμῦ οα ἐπ6 βίβϑρϑ 
Ὀν Ερίοπαστησβ, Ὀπὸ ἔμπα γπῖο ΟὙπα]σι5, 
ὙΠῸ 15 056 οὗ Αἰ πομδϑυβ᾽ Π)ο: ρποβορϊβίβ. 
Οὗ ἔμπα οὐσία] ρατροτὲ οὗ ἔπ6 Ἰἴπθ [ῃ6 
ἀοοουπέ σῖνοη ὈΥ ἐπα 56}0]. 15 ῬΑΊ ΡΘΌΪΥ 8Π 
Ἰτηρτονϑαξίοῃ. ὍΤῃ6 σοτηθα165 δἰἐσιθυίοα 
ἴο Εριοδβδστηῦβ οοηξαϊπθα ῬΒΠΟΞορ ΘΑ] 
αϊδίορστιοβ, Ξρθοϊτη ηβ οὗ νυβίοῃ μαγο ΘΟ 

Ῥτοβουνϑα ἴο τι; 8π4 {Π6 11π6 ἴῃ απθϑύϊοι 
Ὑγ85 ῬΡΟΒΒΙΌΙΥ ὑΠ6 ἤγβὺ οὗ ἃ 50} ΟΘἊΥ 1π}- 
τηθαϊαίον βασοθθαϊπρ ὁπ6 ΟΥ̓ Βοἢ α15- 
σαββίοηβ. ὙΠ οἤδηρο οἵ ἀποχρέω ἱπίο 
δι Αὐξίο δααϊνδὶθηῦ 15 ΟΊ 6816 ἕο Ρ]αἴο᾿ Β 
ἔγαπθηῦ ργδοῦϊοθ, 85 υθιηαν Κοα οἢ ΒΌΡΓΤΒ, 
485 Ἑ. 

606. ἄν τι φαίνηται) Τῇ ἔῃδγ6 θ6 ΔΠΥ 
ἐμῖπρ τη ὅΠ6 ΟὈ] οὐ !οη5 οὗ ἢϊ5. ορροποηΐ, 
ΒΕ Υ5 5ΟΟΥ., Ἠ6 ν}}}} 6 ὅπ6 ἢγβθ ἴο οοποθᾶδθ 
ἐπα φροϊπὺ ἴπ ἀἰβραΐθ. Ἐοτ, 85. Β6 Παβ 
ΔἰσοθαΥ ᾿ηΐοστηθα ὑπὸ σοτηρᾶην, Π6 15 9Π6 
οὔ ὕποββ τῶν ἡδέως μὲν ἂν ἐλεγχθέντων 
εἴ τι μὴ ἀληθὲς λέγοι, ». 458. 
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ΣΩΏ. ᾿Αλλὰ μὲν δή, ὦ Γοργία, καὶ αὐτὸς ἡδέως μὲν 
ἂν Καλλικλεῖ τοὐτῳ ἔτι διελεγόμην, ἕως αὐτῷ τὴν τοῦ 
᾿Αμφίονος ἀπέδωκα ῥῆσιν ἀντὶ τῆς τοῦ Ζήθου: ἐπειδὴ 
δὲ σύ, ὦ Καλλίκλεις, οὐκ ἐθέλεις συνδιαπερᾶναι τὸν 
λόγον, ἀλλ᾽ οὖν ἐμοῦ γε ἀκούων ἐπιλαμβάνου, ἐάν τί σοι 

καΐ με ἐὰν ἐξελέγξης, οὐκ ἀχθέ- 
σομαΐ σοι ὥσπερ σὺ ἐμοΐ, ἀλλὰ μέγιστος εὐεργέτης παρ᾽ 
ἐμοὶ ἀναγεγράψει. 

ΚΑΛ. Δέγε, ὦ ᾽γαθέ, αὐτὸς καὶ πέραινε. 
ΠΧῚῚ. ΣΏ. ἴάκονε δὴ ἐξ ἀρχῆς ἐμοῦ ἀναλαβόντος 

τὸν λόγον. άρα τὸ ἡδὺ καὶ τὸ ἀγαθὸν τὸ αὐτό ἐστιν; 
Πό- 

τερον δὲ τὸ ἡδὺ ἕνεκα τοῦ ἀγαθοῦ πρακτέον, ἢ τὸ ἀγαθὸν 
ἕνεκα τοῦ ἡδέος; Τὸ ἡδὺ ἕνεκα τοῦ ἀγαθοῦ. Ἡδὺ δέ 

Ὁ ἐστι τοῦτο οὗ παραγενομένου ἡδόμεθα, ἀγαθὸν δὲ οὗ 

Ο δοκῶ μὴ καλῶς λέγειν. 

Οὐ ταὐτόν, ὡς ἐγὼ καὶ Καλλικλῆς ὡμολογήσαμεν. 

,ὔ παρόντος ἀγαθοΐ ἐσμεν ; Πάνυ γε. ᾿Αλλὰ μὴν ἀγαθοί γέ 
ΕῚ Ἅ ε » Ἀ Ψ. ’ - 5. ’ 5» » ἐσμεν καὶ ἡμεῖς καὶ τἄλλα πάντα ὅσα ἀγαθά ἐστιν, ἀρε- 

“ Ἅ Υ̓ Ἂν - ΄- » 

τῆς τινὸς παραγενομένης ; ἜἜμοιγε δοκεῖ ἀναγκαῖον εἶναι, 
5 - ὦ Καλλίκλεις. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ ἥ γε ἀρετὴ ἑκάστου, καὶ 

΄ Ἁ ’ ἘΝ ΄-" τς , ΄ ΄ ΕῚ σκεύους καὶ σώματος καὶ ψυχῆς αὖ καὶ ζώου παντός, οὐχ 
σ 5 »-» ᾽ὕ ’΄ » ΑΝ, ’ »ν ᾽ οὕτως εἰκῇ κάλλιστα παραγίγνεται, ἀλλὰ τάξει καὶ ὀρθό- 

Β. τὴν τοῦ ᾿Αμφίονος} “ΤΕ Ξρϑϑοῖ οὗ 
Ζεοῦπυπ᾽ 15 οὗ οοῦτβθ ἔῃ ρῖθα ἔοσ Ῥεθ}ο 
δηἃ βδοῦϊνθ 845 αἰβειπσυῃοα ἔτγοτη ἐμ 
οοῃξετηρίβξῖνα 11ξ6--ὅὅ ἐν φιλοσοφίᾳ βΐος, 
ΒΡ. 485 Ε-. ϑοοῦ. δᾶ αἰτθδαυν ἴπ βοτπξ 
ΤΩΘΆΒαΓΘ βδηβννοσθά ἐπ δὐριπηθηΐβ οὗ 
ΟἌΑ1110165, θαὺ ᾿ἰβ Ἀπβυνοῦ 15 ποῦ γοῦ οοτα- 
φῬὶοῖθ. Ηδθ [88 5Ξ81}} τι ῃ ἔο οχρ δϑῖπ : ἴπ 
Ῥαυδοαϊαν δΠ6 οβύιβ85 τὺ πιο τηακα 1 ἴτη- 
ῬΟΒΒΙΌΙ6 ῸΣ ἃ τἱρμέθοιβ τῆ ἐο ἔβκο 
Ῥατὸ τὰ πα δαἀταϊηϊβέταξίον οὗ δὲ πη- 
τσ ΐθουβ ΡΟ ῦγ, Ξποῖ 85 ΠΘ σομβιάουξ 
ὅπ Αὐμοηΐδη ἕο 6. Ηδτγθ ἀπέδωκα Π85 
18 ῬΓΌΟΡΕΙ 56Π86 οὗ ραγίησ ἃ ἀθδὲ ; οίντης 
8 Θααϊγαϊοπὲ ἔοσ ναὶ τοοοϊγοα. Ρτε- 
ΒΘΏΟΙΥ ἥτις ἑκάστῳ ἀποδέδοται -- “ ψὨΪΘΝ 
5 ἐμ ἄτα οὗ ϑϑοῖ,᾽ ἴπ οἶμποσ πογάβ ἐμπεὲ 
ὙΥΒΙΘΝ 15 Ἀρρτορτίαΐθ, οὐ 5: 16 ἔο ἐμ6 
πϑξαγα ΟὗἨ ΒΥ σίνθῃ βιθ]θοῦ. 

σ. οὐκ ἀχθέσομαι) Ἴδε ΜΙ55,, ὉΠοινοά 
ΌΥ 8}1 ἐμε οἀά. Ἔχεερὲ Ηϊγβοδῖρ, σῖνθ ἐμ8 
ἔογιη ἀχθεσθήσομαι, ὨΪΟὮ 15 ΘΟ ΠΕΤΘ 
βαϊθπεϊιδαίεα ΒΥ οοργἧὶβὲβ ἕοσς ὅπ Αὐξιο 
ἀχθέσομαι. 80 ἱπ Εθρ. χ. 6Θ09 ἘἙ, ΠΟΤῈ 
ἀχθέσομαι 15 ποὺ πΠΙγ ΟΥΑΙ Ὺ δαἀορέρά. 

ΨΟΙ, 11. 

Ὁ. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ ἦ γε ἄρετή] ἘΤΗΐϊΞ 
Ῥϑββαρε, τηοϑῦ ᾿τηροτέαπέε 85 ἀδξενγταϊπῖτες 
ἐπ βΞοορα οἵ ἔπε επεῖτε αϊδίοστιθ, [553 
αἰτεδαν θεαπ Ἠϊπβέταξε ἴπ ἐπα Ῥτοῖο- 
Βοταθπῶ, Ὁ. γϊ. ἜΠποξε σπὺ ἀεῖοε ἴπ 
ΡΥ, ] 6 βτηβ οὔ 5Ξπεοῖοπξ ᾿πᾶὶ τπησάεστι 
ΔΌΣ ΒΟΥΞ, Ὁγ1}} ὁ τε} ἢ} ἔο εοῖαρατε Βρ. Βεαέὲ- 
16τ᾽β ᾿πιξέὶν οεἰευγαξεα Ῥγεῖισα ἔο πὲξ 8 τ- 
τπο5. ὙΠῸ “στοιυπέᾶ-τ θα ἢ οὗ πῖξ δέος 
βυβέδετα ὙΧ}}} 6 Ξεεῃ ἔο θὲ ταΐβετν Ρίδεοτιο 
ἔμιατι, δα. μ6 Ἐϊτηβοῖ ξΞυρροΞξεᾶ, ϑξοϊςδϊ. 
ΤῈ6 “ σοπέοττοτϊτευ ἔο παξατε᾽ οὗ ἔπεα ϑέοξεξ, 
Ἐποῦσ πὸ Βούτου ἔπε ρῆταϑε, νεὰβ βοῖπθ- 
ἐπῖπο ἀτοτοπε ἔτοτη Βυξϊοτξ. 

οὐχ οὕτως εἰκῇ} “ποῦ ΒΥ τπετα Βαρ- 
Βαζατα. 8.0 Α].. ἢ. 143 5, οὕτως εἰκῇ 
ψέγειν. ΤΌ. ». ὙΠὲ Ζᾶτιςῃ τεδάϊπο οὐ 
τῷ εἰκῇ, οαπιάδα ὁπ Ξξοῖπα Μῖ533., ἴΞ αἷξο 
δαἀὐτηϊββῖ 6. ῬΈΙΠΘΌ. 25 ἢ, τὴν τοῦ ἀλόγου 
καὶ εἰκῇ δύναμιν. Τίτα. 34 σ, μετέχοντες 
τοῦ προστυχόντος καὶ εἰκῇ. Οπὸ εοᾶ. 
Βδ5 οὔτοι, δπᾶ 50 ἐμα 2πᾶ Ζᾶγ. εὦ, Βπὲε 
οὕτως 15 Ῥτεξοσυεά ἴπ ἐμ Βοά!., τ ἢ οῃ 
Βονγανοσ, ΓΙ ἢ οἔμοσβ, οταϊέβ οὔχ. Τῆδ 
ἔΟΠονῖπο, κάλλιστα ἰ5Ξ Ὀταοκεξεᾶ Ἐγ 

κ 
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᾿ ; -» ε ΓΆά 5 

τητι καὶ τέχνῃ, ἥτις ἑκάστῳ ἀποδέ 
΄ ΕῚ » ἅ ’ 

ταῦτα ; ᾿Εγὼ μὲν γάρ φημι. 

ΠΛΆΤΩΝΟΣ [506, Ὁ 

᾿ “4 « ψ' 
αι αὑτῶν. ἄρα εστι 

; ἊΨ δὲ ,᾿ 

Τάξει ἄρα τεταγμένον και 
΄ὕ ᾿ "ἢ ε ᾿ κ ε ; ΄ Ἅ. σ᾽ 

κεκοσμημένον ἐστιν Ἢ ἀρετὴ ἑκάστου; Φαίην ἂν ἐγωγε. 

Κόσμος τις ἄρα ἐγγενόμενος ἐν ἑκάστῳ ὃ ἑκάστου οἰκεῖος ΄ 
5 ᾿ ΄ - ΄ 3'΄:ιᾷ ᾿-. δο -“ Ἀ 

ἀγαθὸν παρέχει ἕκαστον τῶν ὄντων ; ἔμοιγε ὃοκει. Και 

ψυχὴ ἄρα κόσμον ἔχουσα τὸν ἑαυτῆς ἀμείνων τῆς ἀκο- 

σμήτου ; ᾿Ανάγκη. ᾿Αλλὰ 
κοσμία; Πῶς γὰρ οὗ μέλλει; Ἧ δέγε κοσμία σώ 

Ι Πολλὴ ἀνάγκη. Ἧ ἄρα σώφρων ψυχὴ ἀγαθή. ᾿Εγὼ 501 

μὴν ἦ γε κόσμον ἔχουσα 

Ψ; 

μὲν οὐκ ἔχω παρὰ ταῦτα ἄλλα φάναι, ὦ φίλε Καλλίκλεις" 
σὺ δ᾽ εἰ ἔχεις, δίδασκε. 

ΚΑΛ. Δέγ᾽, ὦ ᾽γαθέ. 
ΣΏ. Δέγω δὴ ὅτι, εἰ ἡ σώφρων ἀγαθή ἐστιν, ἡ τοὺ- 

Ἡξεμῖσ, ὑτπιξ :5 εεσέασηϊν πὸ ̓ πξεσμοῖα- 
ἔξοτι. Ῥοτ, ἴο Ξαν 

ποτε ετέττον ζεπβα αηνσττοτάνδῇ τυ κάνδτε" 

καΐριον, πεῖ ἔο πιατιτέοξξ Ἰέξεῖ τὰ τὸ σόμ:- 
Βετρον καὶ καλὸσ καὶ τὸ τέλεον καὶ ἕκανόν, 
Ρ. 68 «α. 

507. Ἢ ἄρα σώφρων ψυχὴ ἀγαθ4} ΤῊΣ 

ἐσάγϑεα, πιξέξοσ, 
πἰρώπα Ὁ. πλαντισητ ἀτηπαῦβ σας ἐπε τἰρότου ταν 
νεμῖοῖι 31} ἐμ ματὲξ οὗ σὰ οὐταρξοσ τιδξτιτο 
ἅτε Κορέ ἴπ ἀπὸ Ξεδοτύιππειον, σι Ξὸ 

--ς ξχρραναμοκλτας, χοίνεις ὑπετβηετεσισν τος στ 
23 1Ξ- ψεεῖ Κτιοῦστι, " 

ῥπταμονόσν᾽ ται δε 4. Ξἔβξε οὗ 

᾿ " Ι Ϊ 
ΠῚ 

ἐξ ' 
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"ἘΝ κ᾿ , Ὧδὲ “δ. πον ὍΝ ναντίον τῇ σώφρονι πεπονθυῖα κακὴ ἐστιν. ἦν δὲ 
ε 5» Ν 39 "» , Ἢ ἀῴφρων τε καὶ ἀκόλαστος ; Πάνυ γε. 
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αὕτη 

Καὶ μὴν ὅ γε 
’ Ν Ψ ’ Ἄ. Α ᾿ Ἁ Ν σώφρων τὰ προσήκοντα πράττοι ἂν καὶ περὶ θεοὺς καὶ 

᾿ ’ 

περὶ ἀνθρώπους ; οὐ γὰρ ἂν σωφρονοίη τὰ μὴ προσήκοντα 
’ὔ 9 ᾽ ,“ ΠΟ 59 χά 

Βπραττων; «Αναγκὴ ταῦτ εἰναι οὔτως. Καὶ μὴν περὶ μὲν 
5 θ ᾽’ Ν ’, ’ δί 3 «ἡ ’ 

αν βώπους τα, ΤΡΟσΉ ΚΟΨΡΤα, πράττων και ἂν ΤρατΤτΤοΟΙ, 

Ν δὲ ρ Ν Ψ Ε Ἀ δὲ ἈΝ δί νος ’ὔ 

Περὶ Εε ὕεους οσίῖα" Τον οἐε Τα ικαια Και οσια τΤραάττοντα, 

5 [ὰ ’ Ἃ ΄ κυ » »“2. 

αναΎΚ δίκαιον και οσιον εἶναι; ἔστι ταῦτα. ᾽ 
Ἁ Καὶ μὲν 

δὴ καὶ ἀνδρεῖόν γε ἀνάγκη ; οὐ γὰρ δὴ σώφρονος ἀνδρός 

Καὶ μὴν ὅ γε σώφρων] ΤῊ18 τηὐγοάπορϑ 
8) Ιᾶθα αὐἰΐα ἐογοῖρῃ ὕο οἂν πούϊοῃ οὗ 
“(θη ροσδησθ. Τῆι σώφρων, ἴπ6 τηλη ΟΥ̓ 

ἧπς ΟΥΘΥΥ νγ6]]-τρ]αῦθα στηϊπα, νν}}} ποῦ θ6 
σοηὐθηῦ νυν αὐβίδι ϊπρ' ἔγοιη ον]: Ὧ6 
Ὑ11 ὍΘ ἱποϊϊηθαὰ ἤο ὉΠ6 Ῥϑυουγηδηοθ οὗ 
411 ροβι να ἀπύϊθ5 θοῦ ὑοννατἂβ θη δηὰ 
ἰονναγβ σοἄάβ. σωφροσύνη 15 ὕῃπι8 566 
ἴο ᾿ποϊυάθ οομβοϊθη ]οῦβηθθθ, 85 ἰᾶθα 
ὙΨΜΏΙΟΝ. ἀββοοϊα θα 0561 το τηοσο παῦα- 
ΤᾺΪγ ἢ δικαιοσύνη. ὙΠῸ ὑΠθΟΥΥ οὗ 
Τοαῦϊ65, 1 την Ὀ6 Οὐβθενϑά, τυ οι 8115 50 
ΙΑτρθ ἃ ρτορουύϊομ Οὗ ΟἿΙΪ τηοᾶάθυη ὑγθαῦ 868, 
15. ΨΘΙῪ 50. ]Υ ἰουοηρθα ὃν Ῥ]αΐο πᾶ 
Ασϊβϑῦουῦ]θ. ΤὯ6 βοβο]ῖοη οὗ ΟἸγιρι οάου5 
οἵ ὑΠ18. Ῥᾶββαρο, ὑὉποὰρ ον ἀθηὐν τη ἢ 
ῬΙαπαογθα Ὀγ ὑπ βυπαάθηῦ ὑνμὸ ὕοοϊκ 1Ὁ 
ἀοινῃ, 15 οασουβ ἃ μα τνουῦῃ απούϊηρ᾽ : ὁ 
σώφρων καὶ δίκαιός ἐστι καὶ ἀνδρεῖος" ὃ 
γὰρ ὑποτάττων τὰ χείρονα τοῖς κρείττοσι 
καὶ μὴ ἐῶν ἡττᾶσθαι τὸν λόγον ὑπὸ τοῦ 
θυμοῦ (τοαᾷ τῆς ἐπιθυμίας, 0011. ΒΘΡ. ἱν. 
480 Ἐ), οὗτος ἀνδρεῖός ἐστιν. ἡ δὲ δικαιο- 
σύνη ἔχει καὶ τὸ ὅσιον, θεῷ γὰρ ἀρέσκει ὃ 
τοιοῦτος. “ΤὨυ5, 6 σοηθϊηθβ, “06 
αἰθδγθηῦ νἱγίσοϑ ἅτο οοπουγγοπῦ (συντρέ- 
χουσιν ἀλλήλαι5), πα νν6 ἃ΄6 δηδ ]δα ἴο 
50|ν6 ὑΠ6 νγ611- ποινὴ ἀπορία 10 τορσαγά 
ἴο ἀϊνίηο ργονιάθηοθ : ν]Ζ. ὑπδῦ 1 νἱγῦαθ 15 
Βαϊποϊθηῦ ΤῸ ΠΑΡΡΙμ655 (ου αὐτάρκης ἢ 
εὐδαιμονία πρὸς ἀρετήν τοι αὐτάρκης ἣ 
ἀρετὴ πρὸς εὐδαιμονίαν), νἰτῦποιϑ ῬΘΟΡ]6 
οαρῃῦ ποῦ ο ΟΥ̓͂Υ ῬγΆγουβ πα 5110}}1- 
οαὐϊουϑ ἤο ἤθαν θη, Ὀαῦ ταῦμοι ὕο Δοα α16566 
ἴῃ ὑποῖν ᾿Ιοῦ. ΤῸ {818 νγθ σθρὶυ, ὕμαῦ 06 
σώφρων, 8ἃ8 ὈΘίοΟΤΘ Το ΔΙ ΚΟ, ἀρβῖγοβ 0 
ἀοαααϊηῦ ΠἸγη561 νυ ἢ ὑΠ6 ΠΙΡΉΘΥ ῬΟΥΘΥ5 
πα ἴο ρσῖνϑ ὕῃθιὴ ῬΥΘ- ΘΙ Π6Π66 : ΤῸΓ [15 
15. ἃ ἀυΐγ οἵ Ρ᾽θῦγ, δηαὰ ἤΘηΟΘ νγὲ ὯΓΘ 
Ῥουπᾶ [ο τᾶν. ΕΣ ὈΧΆΥΟΥ 18 ἃ Β1ρῈ 
ὑμᾶὰῦ ψ πον ὑπ ΒΙΡΊΊΘΡ Ῥρονγοβ δα 
ἴανόκο ὑμοῖν αἷα, 50 ὉΠαὉ ῬγΆΥ ΘΓ, ὈΒΥΟυΡἪ 
105. Ὀοΐπρ᾽ Ρῖοιϑβ, 15. ᾿πο]ϊααθα θνθὴ ἴῃ 6}16 
δῦ οὗ γοναὶ] νἱγύποβ." ὁσιότης, ἰῦ ν}}} 
6 γϑιμθιη θοτϑα, 1ῖ8 ἀρ Ὁ Ῥγοΐαροταβ 

κ 

ἴο [Π8 γϑοθινϑᾶ Ἰἰϑδὺ οἵ οδγαϊηα] υἱγρύμποϑ, 
Ῥγοΐαρ. Ρ. 829 σ. 

οὐ γὰρ ἂν σωφρονοίη]) “Ηδ νουϊ]ᾷ ποῦ 
ἄρβοῦνθ ὕο Ὀ6Θ οδ]]ϑᾶ ἐθιρογαῦθ 1 μὸ αἱὰ 
νυν αῦ 6 Πα πο Ὀιιϑῖηθ85 ὕο ἄο. ΤῊΪ5 15, 
ὕο δᾷγ ὑπ Ἰραβῦ, ἃ γϑῪ ῬοραΪαν Κιπα οὗ 
ΤΟΘΒΟΏΙΏρ᾽, Δα ΒΟΔΤΌΘΙΥ Θα 8] ὑοβαβίαϊη ὑΠ 6 
σομοΙαβιοι ὑπὰῦ ὕπο σώφρων, ψια σώφρων, 
ὙΨ1]1 ρϑγἔογτη 811} 15 ἀαὐ168---4}} 086 μη ρ8 
ὑμαῦ σομοονη ἢ. [1Ὲ βοοῖ. Βαᾶ βαῖα μὴ 
τὰ προσήκοντα πράττων, 6 5Υ)]ορἼΒΤΩ 
ψου]α ἤᾶν Ὀθθὴ ροοά, ὑποὰρἢ 086 ΤΟΥ ἷ55 
χηϊρ αὖ βοὴ ἀοιυθύα]. Βαῦ ὑμ6 Ῥαυ 8] 6] βτη.. 
Ῥούνγθθῃ ὑπ σώφρ. οὗὨ ὑΠ15 ραββαρο δῃᾶ ὑῃ86 ὁ 
δίκαιος οὗ 86 ΒΘΡΌΡ]1Ο 185 Καρῦ ἃρ. ΕῸΓ 
0868 δίκαιος Εἶ580 15 Οὴ6 ὃς τὰ αὑτοῦ πράτ- 
τει, Εδρ. Ὁ. 498 8. [1Ἃ. ἐΐπ6 ἱτατηθαϊαΐθ 
566116] 411 0 ΒΡΘΟΪ8] νἱγύῦτοβ ἃγτὸ ΒΕ οτα!- 
παρα ἴο σωφροσύνη, ἃ5 ἴῃ ὕπο Βδρ. ἴο 
δικαιοσύνη. Ῥ]αΐο τησδῦ αν [ο]ὺ ὑμαὺ 
ΒΟΩΘ οὗἨ ὕὉ86 Ῥορυΐαῦ ὈΘΥΊΩΒ ΜΟΥΘ αὐἱΐθ 
ἀαἀδαπαῦθ ἤο δβχρτοβθβ ἢ15. ΟὟ ΤΟ 6 οοτα- 
ῬυΘΏθηβῖνθ ἰάθα οἱὐὔ Ὑισΐαθ ἃ5. ἃ βίαίβθ 
ΟΥ̓ οοηδύϊδαθιοι οὗἁἨ ὑπ 6 'ΏΠ6ΙΡ γῆϑη. ΕῸΓΣ 
ἴῦ γτησϑῦ Ὀ6 οὐνποᾶα ὑῃαῦ βοῖὴθ οἵ {6 
βαμπούϊου5. οὗ δικαιοσύνη, ἃ5 ἀοϑου θα ἴὰ 
088 ἰατροῦ ἀἰδίορσιιθ, ἃΓ 6 ΤΩΟΓΘ ΔΡΡΙΌρΡΥ αὔθ 
ἴο ὑμ6 5ἰϑύθσ νἱγίαθ; δῃᾷ ὑμ6 ὑσγαῦῃ 1ΠΔΥ͂ 
θὰ ὑμαῦ ἴῃ βοῇ οᾶ86 6 μ8ι8 βοϊθούβα ὑῃ8 

ΠΟΘ. νΏΙΟ. Ῥοθὺ βούνρᾶ ἢ18 Ἰιητηραϊαῦθ 
Ῥύτροβξθ. Τ|ιθ ππΐοι οὗ εὐχέρεια ἴῃ ὑῃ6 
856 Οὗ ὕουτηϑ ννἱῦ ἢ ΘΙ θογαῦθ οἰ ΤΠ 655 ἴῃ 
{π6 ο]αοιἀαὐίοη οὗὁὨ Ιἄδα5 158 ομαγδούθγυιβῦιο 
οἵ ὕπο δαῦοσυ. 866 Τηραθῦ. 184 8, τὸ δ᾽ 
εὐχερὲς τῶν ὀνομάτων τε καὶ ῥημάτων 
καὶ μὴ δι᾽ ἀκριβείας ἐξεταζόμενον τὰ μὲν 
πολλὰ οὖκ ἀγεννές, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ τού- 
του ἐναντίον ἀνελεύθερον. ΤΏΘΥΘ 15. ἃ 
ῬΑΙΡΑΌΪΘ βηθοῦ αὖ Ρ]αῖο ἴῃ Ἰβοουαῦθβ, Επ- 
οοϊ. Ἡοίθμδο ἰηϊῦ., ἃ85. ΘΟ ΨΏΟ καταγε- 
γήρακε διεξιὼν ὡς ἀνδρία καὶ σοφία καὶ 
δικαιοσύνη ταὐτόν ἐστι, καὶ... μία ἐπι- 
στήμη καθ᾽ ἁπάντων ἐστίν. 

Β. οὐ γὰρ δὴ σώφρονος----φεύγειν ἃ 
μὴ προσήκει] ρμοο ὑπο δειλός 18. ΟὯΘ 
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5 » ’ » ’ ἃ Ἂς ’ 9 3 ἃ ἐστιν οὔτε διώκειν οὔτε φεύγειν ἃ μὴ προσήκει, ἀλλ᾽ ἃ 
δεῖ καὶ πράγματα καὶ ἀνθρώπους καὶ ἡδονὰς καὶ λύπας 
φεύγειν καὶ διώκειν, καὶ ὑπομένοντα καρτερεῖν ὅπου δεῖ. 
ὥστε πολλὴ ἀνάγκη, ὦ Καλλίκλεις, τὸν σώφρονα, ὥσπερ Ο 

’ ’ 5, Ν 9 ΄“ Ν νΨ 3 Ἂ διήλθομεν, δίκαιον ὄντα καὶ ἀνδρεῖον καὶ ὅσιον ἀγαθὸν 
τοί » , Ν 3 Ν οὶ Ν “ , 
ἄνδρα εἶναι τελέως, τὸν δὲ ἀγαθὸν εὖ τε καὶ καλῶς πράτ- 

τειν ἃ ἂν πράττῃ, τὸν δ᾽ εὖ πράττοντα μακάριόν τε καὶ 
εὐδαίμονα εἶναι, τὸν δὲ πονηρὸν καὶ κακῶς πράττοντα 
Ε - 95 ἃ ΕΝ ε 5 ,ὕ » - , 
ἄθλιον. οὗτος δ᾽ ἂν εἴη ὁ ἐναντίως ἔχων τῷ σώφρονι, 

εὐρύ το ἃ Ν ὁ ἀκόλαστος, ὃν σὺ ἐπήνεις. 
ΠΧΊῚΠῚ. ᾿Ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτα οὕτω τίθεμαι καί φημι 
“ 9 »“"»Ἅ ρὺ ΕῚ λ» 39 Ἂμ Ν ’ 

ταῦτα ἀληθῆ εἶναι. εἰ δὲ ἔστιν ἀληθῆ, τὸν βουλόμενον, 
ὡς ἔοικεν, εὐδαίμονα εἶναι σωφροσύνην μὲν διωκτέον καὶ Ὁ 
3 Ἂ 9 ’ Ν ἂν ε » Ὺὰ [2 

ἀσκητέον, ἀκολασίαν δὲ φευκτέον ὡς ἔχει ποδῶν ἕκαστος 
ἡμῶν, καὶ παρασκεναστέον μάλιστα μὲν μηδὲν δεῖσθαι 

“ 7 3Ν Ν »Ἦ» ὃ “ον ΟΝ Ῥω ων 
τοῦ κολάζεσθαι, ἐὰν δὲ δεηθῃ ἢ αὑτὸς ἢ ἀλλος τις τῶν 

3 Ψ): «Ὁ 3 ’ “Ἁ ; 3 », ’ Ἃ 

οἰκείων, ἢ ἰδιώτης ἢ πόλις, ἐπιθετέον δίκην καὶ κολα- 
,ὕ 3 ,ὔ 9 , 2. - » ἀν γν ἃ 

στέον, εἰ μέλλει εὐδαίμων εἶναι. οὗτος ἔμοιγε δοκεῖ ὁ 
Ν Ξ᾿ Ν ἃ ’ ᾿ ΄ν Ἂ Ν , 5 

σκοπὸς εἶναι, πρὸς ὃν βλέποντα δεῖ ζῆν, καὶ πάντα εἰς 
ὃς τὰ μὴ προσήκοντα φεύγει τε καὶ διώκει. 
ΤῊ οἹα Βοογαῦϊο δ  ἤηΌοὴ. ννου]α γαῦθον 
Ὀ6, ὃς οὐκ οἷδεν οὔθ᾽ ἃ διωκτέον ἐστὶν 
οὔθ᾽ ἃ φευκτέον. Ῥ]αὔο᾽ 5 ̓ἱπο] α4θ5. θΟΌᾺ 
Π6 Κπον]θᾶρθ δῃᾶ {Π| ἀϊδροβιδιοη (0Π6 
ἦθος 85. ΨΜ611 ὃἃ5 ὕμ6 ἐπιστήμη), πὰ ἴ5 
ΠΟΥ ΘΟΥ 6 τῆοτο ὕσαθ ὅο παύαγο. 

Ο. τὸν δ᾽ εὖ πράττοντα μακάριον] ΤῊ Ϊ5, 
Ὑ ΠΙΟἢ ΒΘουὴ8 ἃ Βορῃΐδϑιη ἔϑαπαθα οπ {ἢ6 
ἀοαῦ]ο βθῆβο οὗ εὖ πράττειν, 15 ἴῃ χοῦ ἃ 
ΟΠΟΡΊΒῃρα ραυϑᾶοχ. 1 γνγὰ8. ἃ ροϊηῦ οἵ 
Βομοῦν ἢ {1:6 Ρ]αύοηϊδῦύβ ἴο ργοΐβοθ 

, ιοῖν ἸΙοῦδουβ νυ ὐῃι ὑπ6 βα!αθαίίοη. εὖ πράτ- 
ξ τειν Ἰηβίοδα οὗ {116 του 888] χαίρειν. 
Ἐρ. 11. τηϊῦ., Πλάτων Διονυσίῳ χαί- 
ρειν ἐπιστεΐλας ἄρ᾽ ὀρθῶς ἂν τυγχάνοιμι 
τῆς βελτίστης προσρήσεως; ἢ. μᾶλλον 
κατὰ τὴν ἐμὴν συνήθειαν γράφων εὖ 
πράττειν, κιτ.λ. Οοἴηρ. Οματτα, Ρ. 172 
4, ὀρθότητος δὲ ἡγουμένης ἐν πάσῃ πράζξει: 
ἀναγκαῖον καλῶς καὶ εὖ πράττειν τοὺς 
οὕτω διακειμένους, τοὺς δ᾽ εὖ πράττοντας 
εὐδαίμονας εἶναι. ὃ ΑἸο. ἰ. 116 Β, ὅστις 
καλῶς πράττει οὐχὶ καὶ εὖ πράττει; ὙΥΟ 
ἤπα ἃ 51 1|8 0 ΔΙ Ια ἴῃ Αὐιϑῦ, ἘΠ, 
ΙΝ, τ ΠΟ Ι 

Ὁ. οὗτος ἔμοιγε] “ΤῊΪ5, 85. 1 ὑμ πη}, 18 
ὑΠ6 μιᾶς οἡ ΒΟ νγ ΒῃουἹὰ ἢχ ΟἿΓ 
ρΆΖο ὑβμτοιρ 116; ὕο ὑπαῦ ννθ 5Βῃου]ὰ 

Ῥ6ηα 811 οὰγ Ῥόοννοὺβ ἈΠ 411 0Π6 Ῥουνουβ 
ΟΥ̓ ὑπμ6 βύαύο, ἃπα 850 δοὺ ὑπαῦ «πδύϊοο δμα 
ΓΘιΡονΆ 66 584]1 6 Οὐ Ῥογύϊοι, ἃ5 ὕπο Ύ 

τηϑῦ 6 1 ννο ννου]α 6 ὑγαϊγ Ὀ]οβὺ. Τὴ 
οὕτω πράττειν 15 1]αδύγαϊοα Ὁγ Ῥμαράν. 
208 8, ἀλλ᾽ εἰς ὁμοιότητα αὑτοῖς καὶ τῷ 
θεῷ ὃν ἂν τιμῶσι, πᾶσαν πάντως ὅ τι 
μάλιστα πειρώμενοι ἄγειν οὕτω ποιοῦ- 
σιν (οααῖν. ἴο οὕτω ποιοῦσιν ὥστε ἄγει»). 
Ῥμαραν, 67 ἘἙ, γελοῖον ἂν εἴη ἄνδρα παρα- 
σκενάζονθ᾽ ἑαυτὸν ἐν τῷ βίῳ ὅτι ἐγγυτάτω 
ὄντα τοῦ τεθνάναι οὕτω ζῆν (ΞΞ οὕτω 
ζὴν ὥστε εἶναι). ῬΥΘΒΟΠΌΪΥ ἀνήνυτον 
κακόν (Δ 6ν1} οὗ ν ῃῖο ἢ ἔΠοΓ6 15 Ὡο δῃᾷᾶ 
--ἃ βογῦ ΟΥ̓ “νἱοϊοσβ ΟἸΧῸ]6 ᾽) 15 Ἰηξοπαρᾷ 
ἴο Τ664}1} {}16 βη116 οὗ ὑπὸ Τλαπ δῖα 5 να} 
ὑΠ6 1 βίθνθ, ρ. 498. ἀϑβϑῦ απούΐθβ Ἰμορο-. 
ἷν. 714.4, ψυχὴν ἔχουσα ἡδονῶν καὶ ἐπι- 
θυμιῶν ὀρεγομένην καὶ πληροῦσθαι τούτων 
δεομένην, στέγουσαν δὲ οὐδέν, ἀλλ᾽ ἀνη- 
νύτῳ καὶ ἀπλήστῳ κακῷ ..-.- ξυνεχο- 
μένην. ΤἼΠ6 “Ὀτραπα᾽ 5 16 15 ὀχρ]αϊηοα 
ἴῃ ὅπ ᾿πητηοαϊαῦθ βθαὰ 6] ἃ58 ὑμαῦ οὗ οὔθ 
ὙΠῸ ὈΥ 1118. ΘΧΟθ58565 οαὖβ 1561} ΟΥ̓ ἔγομι 
ΘΟ ΠΙΟΙ ν] ἢ οῸα5. ἃπα τηθῃ, 88 δ Π 
οαὔ]ανν ἄοο8. ΟἸγμρ., λῃστοῦ δὲ βίον (ἢ 
ἐπειδὴ . .. τῶν ἀλλοτρίων ἐρᾷ: ἐπέρχεται 
οὖν καὶ γυναιξὶ καὶ χρήμασι, λάθρα δὲ 
ταῦτα ποιεῖ ὥσπερ λῃστής. : 



--ὔο8, 8. ΟΡΤΙΑΣῚ. 188 
΄Ὁ Ἁ ἣς ε »-"» ’ Ἁ μ᾽ “Ὁ ᾿Ὰ “4 τοῦτο καὶ τὰ αὑτοῦ συντείνοντα καὶ τὰ τῆς πόλεως, ὅπως 

, ’ ᾿, Ἂ ΄“ ’, ’ δικαιοσύνη παρέσται καὶ σωφροσύνη τῷ μακαρίῳ μέλ- 
3 “ Βλοντι ἔσεσθαι, οὕτω πράττειν, οὐκ ἐπιθυμίας ἐῶντα ἀκο- 

᾿ Ὸς ᾿ »» " “- λάστους εἶναι καὶ ταύτας ἐπιχειροῦντα πληροῦν, ἀνήνυτον 
, “ ΄ὕ κ“ ; κακόν, λῃστοῦ βίον ζῶντα. οὔτε γὰρ ἂν ἄλλῳ ἀνθρώπῳ 

Ν “ἡ » ε »“»"-.: ΄- ἴω προσφιλὴς ἂν εἴη ὁ τοιοῦτος οὔτε θεῷ' κοινωνεῖν γὰρ 
ἀδ ’, πον ὃ Χ Ἁ » ᾿ , 9 ΓᾺ Ἂν ἀδύνατος" ὁτῳ ὃέε μὴ ἔνι κοινωνία, φιλία οὐκ ἂν εἴη. 

Ν ᾿ ε ,» “-“ φασὶ δ᾽ οἱ σοφοί, ὦ Καλλίκλεις, καὶ οὐρανὸν καὶ γῆν καὶ 
θ ο Ἁ 39 θ ἂν Ἧ ’, ὔ ΝῚ ’ 5608 θεοὺς καὶ ἀνθρώπους τὴν κοινωνίαν | συνέχειν καὶ φιλίαν 

᾿, ’, Ν καὶ κοσμιότητα καὶ σωφροσύνην καὶ δικαιότητα, καὶ τὸ 
ν ΄“ Ν ΄“ Ὺιἃ χὰ ΄΄ο ὅλον τοῦτο διὰ ταῦτα κόσμον καλοῦσιν, ὦ ἑταῖρε, οὐκ ἀκο- 

΄ 5 Ὅν 5 ΄ ωω 
σμίαν οὐδὲ ἀκολασίαν. σὺ δέ μοι δοκεῖς οὐ προσέχειν 

3, ῪΜ ἣν Ν “ 

τὸν νοῦν τούτοις, καὶ ταῦτα σοφὸς ὦν, ἀλλὰ λέληθέ σε ὅτι 
«ι 5. ’ ε ἈΝ ᾿ ἴω ἢ ἰσότης ἢ γεωμετρικὴ καὶ ἐν θεοῖς καὶ ἐν ἀνθρώποις μέγα 

’ ἃ Ν “ ἴω δύναται. σὺ δὲ πλεονεξίαν οἴει δεῖν ἀσκεῖν᾽ γεωμετρίας 
Ν 5 αν Ἐκ ἉἍ “ὃν γὰρ ἀμελεῖς. Εἶεν: ἢ ἐξελεγκτέος δὴ οὗτος ὁ λόγος ἡμῖν 

Ρ ε 

. Β ἐστίν, ὡς οὐ δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης κτήσει εὐδαί- 
ε 3 », : μονες οἱ εὐδαίμονες, κακίας δὲ ἀθλιοι οἱ ἄθλιοι: ἢ εἰ οὗτος 

Ἑ. οἱ σοφοί] Ασδοοτάϊηρ; ἴο ΟἸντηρ. δπ6 
ῬυὑδρΡΟΥ 85, δη ἃ Εϊηρθάοο]65, 80 σϑια 
τὴν φιλίαν ἑνοῦν τὸν σφαῖρον. Οοἴηρ. Επη- 
Ῥθᾶ. ν. 94, Ἰζανβί,, Ἄλλοτε μὲν φιλότητι 
συνερχόμεν᾽ εἰς ἕν ἅπαντα, ἼΛλλοτε δ᾽ αὖ 
δίχ᾽ ἕκαστα φορεύμενα νείκεος ἔχθει, ννἱθἢ 
1014. γν. 69, Οὕτως ἁρμονίης πυκινῷ κρύφῳ 
ἐστήρικται Σφαῖρος κυκλοτερὴς μονίῃ 
περιηγέϊ γαίων. Τῃ {Π6 5οῃηὶ- ΡΥ ΒΑΡΌΓΘΔΏ 
βυβίθιη οὐ Ἐπηρβάοοϊοβ, φιλία, φιλότης, 
᾿Αφροδίτη τορτγοβοηῦθα {μ6 οοηβογναύινγθ 
Ῥυϊποῖρὶ6 οὗ ὕ86 απΐνουβα (τὸ ὅλον, σφαῖ- 
ΡΟο5), ἃ8 Νεῖκος βύοοα ΤῸ δ ρῥυϊποῖρ]α οὗ 
σμδηρο δἀῃα ἀϊββοιαθύΐζοη. 866. Οἱο, ἀ6 
Αὐηΐο, νἱϊ. ΤΏ6 Ῥυυμαρου δ η8, ΔοοοΥἸηρ’ 
ἔο αποϊϑηδ ὑγδαϊθοη, ἢσϑῦ ο4]]16α ὕπο τπ|1- 
γοῦβο Κόσμος, πα Π6 ψοτὰ ἴῃ ὑμαῦ 5688 
ΟΟΟΌΥΒ ἴῃ 8 ἔγαρ,. αὐὐτιθαϊοα ἴο ῬΏΣ]ΟΙαυ5 
Δ. 5ἴοὈ. Ἐπ]. ῬΉγ5. Ρ. 420, ἧς ὅδε ὁ κόσ- 
μος ἐξ αἰῶνος. 

ὅ08. ἡ ἰσότης ἦ γεωμετρική)] ΤῊΪ5 
“ φοοτηρίυϊο, 85 αἰβο ρ αἰβῃμθα ἔγοιι τη Θ6 Ρ 6 
ΑΥΙ ΟΠ τ οϑὕϊο41 φαπδ]ῦν (α ΞΞ β), 1ἰβΒ ψῃαῦ 
ἵν 8 08}} Επδ]ῦν οἵ Βαῦϊο οὐ Ῥυοροσγίϊοι 
(α : βτΎΣ: δ). Αὐἰβύου]θ, πὰ ἃ Μν6}}- 
Κποννῃ Ῥάββαρα οὗ ὅπῃ Νῖο. ΕδΠῖοβ, ἀ6- 
ἤπο8 “ αἰβυυ θυ ῦνα 7 5010 6 85. 116 τθη- 
ἀοεῖπρ ἤο θοῇ οἰδίζθη δοσογαϊηρ ὕο ἢΪ8 
τηρτῖῦβ, δἀάϊηρ, ἔστιν ἄρα τὸ δίκαιον ἀνα- 
λογόν τι... καλοῦσι δὲ τὴν τοιαύτην 

ἀναλογίαν γεωμετρικὴν οὗ μαθηματικοί, 
ἐν γὰρ τῇ γεωμετρικῇ συμβαίνει καὶ τὸ 
ὅλον πρὸς τὸ ὅλον ὅπερ ἑκάτερον πρὸς 
ἑκάτερον, Β. ν. 8, 8. 80 ΟἸγταρ., ἰστέον 
ὅτι τρεῖς εἰσιν ἰσότητες, γεωμετρική, 
ἀριθμητική, ἁρμονικήῆ. καὶ ἡ μὲν γεω- 
μετρικὴ ἰσότης ἐστίν, ὅταν ἀναλογία 
φυλάττηται... ἰστέον δὲ ὅτι ἣ μὲν γεω- 
μετρία πρὸς διανομὰς συμβάλλεται... 
καὶ γὰρ στρατηγὸς λάφυρα διανέμων στρα- 
τιώταις οὐ πᾶσι τὸ αὐτὸ παρέχει... καὶ 
ὁ ποιητὴς γοῦν φησιν Ἐ ) σθλὰ μὲν 
ἐσθλὸς ἔδυνε, χέρηα δὲ χείρονι 
δόσκεν (1]. χὶν. 882). ὙἼπδ 1[ἅ6α 15 ἔᾺ}}ν 
Δονοϊοροὰ ἴῃ ὑπ ἴμᾶνν8, Ρ. 757, ῃθ 8 
6 Ἰοριβιαΐου 15. ἐδαρηῦ ἴο αἰβυϊρ 5}. 
Ῥδύννββῃ βΒρ}6 ἃ πα ργορουθῖοπαὶ θα] 1, 
δα ἴο δηΐογοθ ὑῃ Ἰαύξου----τὴν δ᾽ ἀληθε- 
στάτην καὶ ἀρίστην ἰσότητα οὐκέτι ῥάδιον 
παντὶ ἰδεῖν. Διὸς γὰρ δὴ κρίσις ἐστὶν--- 
τῷ μὲν γὰρ μείζονι πλείω τῷ δὲ ἐλάττονι 
σμικρότερα νέμει... ἔστι γὰρ δή που 
καὶ τὸ πολιτικὸν ἡμῖν ἀεὶ τοῦτ᾽ αὐτὸ τὸ 
δίκαιον. ἘῸΙ]ονν ἱῃρ’ 0}}18. γα]6, Τυγοαγρτι8, 
Δοοονϊηρ ὧο ΡΒ] αὔαν ἢ, ““Θχρϑὶ]θα ἔοτη ᾿ 
Τιαοοάδουηοι ἃν Ὶ ὉΠ Ἰθέϊοα] θαμα  ὗγ, ΠοΙα- 
ἴηρ 1ὖ ὕο Ὀ6 ἀρτηοοχϑίϊο δηα Ἰθνθ]]ηρ ἴπ 
ῬΓΊΠΟΙΡΙ6, δη4 Ἰηὑγοάπορα {Π6 σϑοτηθύνϊο, 
5. Ὀαοβϑὺ βαϊϊοα ο ἃ. ὑθιηρθυαῦθ οἰ ΌΗΥ 
Δ ηα τη ΟΠ ΤΌ Υ.᾿᾽ Μον. Ρ. 719 8. ᾿ 
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9 ,»» 9 ’, , ’, ᾿ ᾿ θ 

ἀληθής ἐστι, σκεπτέον τί τα συμβαίνοντα. τὰ πρόσθεν 
ἴω “" ’ὕ 3 Ἂν ’ 

ἐκεῖνα, ὦ Καλλίκλεις, συμβαίνει πάντα, ἐφ᾽ οἷς σύ με 
. “ » 

ἤρου εἰ σπουδάζων λέγοιμι, λέγοντα ὅτι κατηγορητέον εἴη 
΄“ Ἁ »“ 

καὶ αὑτοῦ καὶ υἱέος καὶ ἑταίρου, ἐάν τι ἀδικῇ, καὶ τῇ 
“-“ ΄“ ἃ “ 5 ’, 

ῥητορικῇ ἐπὶ τοῦτο χρηστέον. καὶ ἃ Πῶλον αἰσχύνῃ 
»“ “Ὰ κὺ 3" ΕῚ “ “ 

ὥου συγχωρεῖν, ἀληθῆ ἄρα ἦν, τὸ εἶναι τὸ ἀδικεῖν τοῦ 
ἴω , Ἃ 

ἀδικεῖσθαι, ὅσῳπερ αἴσχιον, τοσούτῳ κἀκιον" καὶ τὸν 
΄, 3 ΄ ε Ν Ψ θ δί ᾿ ὃ ΝΌῸΌῸΌῸ᾿ 

μέλλοντα ὀρθῶς ῥητορικὸν ἔσεσθαι δίκαιον ἀρα δεῖ εἶναι 
ΝΣ ΠΗ δὰ ’ὔ μ᾿ ὃ ’ ἃ “5 ’ὕ » ΧᾺ ὃ 9 

καὶ ἐπιστήμονα τῶν δικαίων, ὃ αὖ Γοργίαν ἔφη Πῶλος ὃυ 
αἰσχύνην ὁμολογῆσαι. 

ο 39 

Τ ΧΊΝ. Τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων, σκεψώμεθα τί ποτ 
3 ΧΝ ἃ Νὰ Ν εν , " “ , “Ὁ Ψ ε ἐστὶν ἃ σὺ ἐμοὶ ὀνειδίζεις, ἄρα καλῶς λέγεται ἣ οὔ, ὡς 
» 5 Ἂ 3 Ὄ»ὕὔ 3 ϑ3 ἊΝ “Ἁ Ν 3 “ » “ ἄρα ἐγὼ οὐχ οἷός τ᾽ εἰμὶ βοηθῆσαι οὔτε ἐμαυτῷ οὔτε τῶν 

, 9 Ν 3 Ἁ “ 3 ’ 950.9 3 “ 5 “ φίλων οὐδενὶ οὐδὲ τῶν οἰκείων, οὐδ᾽ ἐκσῶσανι ἐκ τῶν 
’, ’ 35ϑΆ Ν , Ἄν σον 'φὸ ’ ν μεγίστων κινδύνων, εἰμὶ δὲ ἐπὶ τῷ βουλομένῳ ὥσπερ 

εν» κΞ 252).2 » ΄ , ᾧ ἐς 
οἱ ἄτιμοι τοῦ ἐθέλοντος, ἂν τε τύπτειν βούληται, τὸ 

νεανικὸν δὴ τοῦτο τοῦ σοῦ λόγου, ἐπὶ κόῤῥης, ἐάν τε 
’ 5 “ 5» 3 ’, 9 »“ ’ 

χρήματα ἀφαιρεῖσθαι, ἐάν τε ἐκβάλλειν ἐκ τῆς πόλεως, 

ἐάν τε, τὸ ἔσχατον, ἀποκτεῖναι: καὶ οὕτω διακεῖσθαι πάν- 
Ἶ δὴ ν ’ Ψ ε ε Ν λό ε δὲ δὴ 9:-:..,. 
ων δὴ αἰἱσχιστόν ἐστιν, ὡς ὁ σὸς λόγος. ὁ δὲ δὴ ἐμός, 

ΟῚ , ᾿ ᾿ Υ 95ΌΝ δ , .-ὦὦὉ 
ὅστις πολλάκις μὲν ἤδη εἴρηται, οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ ἔτι 
λέγεσθαι: οὗ φημι, ὦ Καλλίκλεις, τὸ τύπτεσθαι ἐπὶ κόῤ- 

Β. τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι) ΑΥλοΟΠρ᾽ 
6 ΠΠΡαΡ ΟΥ̓ ΟΥ̓ ὑῃϊ15. βρθηαϊα ρασλᾶοχ 
15. Αὐἱϑῦϊάθβ Βμοῦ., ψνοθο βρισι θα Ὀαῦ 
ψόαν γα 15 ὅο 6 Τουηά, Ἴ᾿. 111. Ὁ. 108, 
οα. Οαπῦ. Τὰ 5 Εριϑῦ. δα Οδρι που 
(14. ». 588) 6 φρυοάμχοθβ ψἱῦ} στραῦ 
566 ἃ Ῥαϑϑᾶρβ ἔγουι ὑπ 1ᾶννβ (829 Α) 
ὙΏΙΟὴ Π6 σοπορῖνοα ὧο 6 ἱποοηδβιβύθηῦ 
νὴ 0Π6 ἀοούχπμθ Ἰαϊὰ ἄονῃ ἴπ {86 
ΟουΥραβ. 

σ. καὶ τὸν μέλλοντα) ΤῊ 5. Ῥαββαρ 15 
αὐυοΐεα νι Ἀρρχοθαύϊοη ὈῪ Φαϊη 1] 18, 
1. 15, 28, 

ἃ σὺ ἐμοὶ ὀνειδίζεις ἨΔ γοίουϑ ὅο ὑ8ὁ 
ὙγαΥ ρ΄ ΟΥἮ (]]10165, Ὁ. 486. Ῥχοβθμύ]γ, 
ἴῃ εἰμὶ δ᾽ ἐπὶ τῷ βουλομένῳ, ὥσπερ οἵ. 
ἄτιμοι τοῦ ἐθέλοντος, Ἠΐγβοῖ. Ὀγδοϊκοὺβ 
τοῦ ἐθέλοντος ἃ5 δ ἸπφοΥροΙαὐϊοη. Βαῦ 
ὑΠ6 Ῥ]ΘομΆϑτη 18. ΒΌΓΟΙΥ ποῦ ἈΠΟΧϑΡΙοά. 
ΤῊ6 ὕννο ΡΥ 565 ηΘ 8 ΟἿ ΘΟΌΥ86 ὕΠ6 ΒΒ 116 
Ὁ 1ηρ---Ἰ τὴ αὖ {Π6 ΠΊΘΓΟΥ͂, ΟΥ 1 116 Ῥονγον 
ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ΟὯΘ γ»ῆὴ0 οἤόοοβϑοβ ἤο χηο]θϑῦ 1η6, 
υδβῦ ἃ5. δὴ οαὐ]ανν 15 αὖ 016 ἸὩΘΓΟΥ Οὗ 18 

βυβῦ σοιηον---τοὐπιόντος. Ηρὶπᾶ. ααποΐο8 
Τιοσρ. ἷἱν. 707 Ἑ, πότερον ἐξ ἁπάσης 
Κρήτης ὁ ἐθέλων... οὐ γάρ πον τὸν 
βουλόμενόν γε Ἑλλήνων συνάγετε: δηᾷ 
4110. ἃ Ῥαβϑαρθ ἔγοπι Χθη. ἀμδῦ. 1. 4, 
ὅπως μήποτε ἔτι ἔσται ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ. 
Ααἀάᾷ Βρρ. ν. 460 Α, τὸ πλῆθος τῶν γάμων 
ἐπὶ τοῖς ἄρχουσι ποιήσομεν. 

Τ. τὸ νεανικὸν δὴ τοῦτο] “Τὸ αυούθ 
ὑπαὺ βρισιὐθα ρηγαβ6 οὗ γουνβ.ἢ ΟΔ]110165 
μδα Δρο]ορ!Ζρα ὸν [π6 σοὰρ! πο οὗ ὑῃθ 
ΘΧΡΓΟββίοα : εἴ τε καὶ ἀγροικότερον εἰρῆ- 
σθαι, ἔξεστιν ἐπὶ κόῤῥης τύπτοντά σε 
κιτ.λ., Ῥ. 486 σ, νν]6 18 866 ὑπ ποῦθ, ϑοον. 
Βοῦνθηϑβ ἄοννῃ ὕμθ ἄγροικον ΟΥ̓ ΟΔ]1101685 
ἰηὔο νεανικόν, “ θΟ]α,᾽ “βιηανῦ. ΤΙη ΔΡο]ο- 
δΊΖληρ [Ὁ 6 νἱροὰν ΟἿ Ὠἷ5 οὐνῇ ἸΔ- 
Θαλρο, 6. ῬΥΘΒΘΩΟΥ αἀορύβ ὑἢ6 ΒΌΓΟΠΡΙ 
δρυμοῦ ἀγροικότερον, πῇ, 509 Α. νεανικόν 
15. 9Π6 οΟὗἩ ὕποβϑ θριυποῦβ τυ ΒΟ ἢ. ΔΚ ἸΥΔΡΙΥ 
οἰ θυ ῬΥΔΪΒ6. ΟἹ ΘΟΉΒα 6; δηα οα ὑδμαῦ 
δοοοιηῦ ΘΟΙΩΙΏΘη5. 1056} ἴο δὴ εἴρων 
ΒΘὮ 88 ΘΟΟΥ. νᾶ 8. 
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ε κδί » ἊΣ 9 » Ν , » ῥης ἀδίκως αἴσχιστον εἶναι, οὐδέ γε τὸ τέμνεσθαι οὔτε 
Ν ἫΝ » ΨΦ φὰς } » Ν ἐξ 9 Ν Ν ’ 

Β τὸ σῶμα τὸ ἐμὸν οὔτε τὸ βαλλάντιον, ἀλλὰ τὸ τύπτειν 
ἈΝ ἐϑε ἙΝ Ν ΝΑ ΑΝ 5023 Ν ’ Ν Ἣ Ν 

καὶ ἐμὲ καὶ τὰ ἐμὰ ἀδίκως καὶ τέμνειν καὶ αἴσχιον καὶ 
’ Ἁ ’ χά Ἁ 9 ’ Ν 

κάκιον, καὶ κλέπτειν γε ἅμα καὶ ἀνδραποδίζεσθαι καὶ 
΄ Ν ’, ε ΜᾺ 3 Ὁ Ἦ κεν Ν Ν 

τοιχωρυχεῖν καὶ συλλήβδην ὁτιοῦν ἀδικεῖν καὶ ἐμὲ καὶ τὰ 
ἘΝ “ ἴω Ν » ᾿ Ἃ Ἃ ᾿- 

ἐμὰ τῷ ἀδικοῦντι καὶ κάκιον καὶ αἴσχιον εἶναι ἢ ἐμοὶ τῷ 
ἀδικουμένῳ. 

Ψ Ν 609 οὕτω φανέντα, ὡς ἐγὼ λέγω, κατέχεται καὶ δέδεται, | καὶ 

΄Ὁ ε »ῸἮἅ 5» 9 ἌΝ εῳ ῪΚᾺ ,ὔὕ ’ 

ταῦτα ἡμῖν ἄνω ἐκεῖ ἐν τοῖς πρόσθε λόγοις 

“ ω. ’, 

εἰ ἀγροικότερόν τι εἰπεῖν ἐστί, σιδηροῖς καὶ ἀδαμαντίνοις 
κί αν τὰ 

λόγοις, ὡς γοῦν ἂν δόξειεν οὑτωσίν, οὺὃς σὺ εἰ μὴ λύσεις 
“Ἁ ΄΄ ἶ “ 
ἢ σοῦ τις νεανικώτερος, οὐχ οἷόν τε ἄλλως λέγοντα ἢ ὡς 
ΦΠΤῸΝ, “ Ὡ “ , 3 ΔΝ Ε 5. ὅτι , 
ἐγὼ νῦν λέγω καλῶς λέγειν" ἐπεὶ ἔμοιγε ὁ αὐτὸς λόγος 

ἐστὶν ἀεί, ὅτι ἐγὼ ταῦτα οὐκ οἶδα ὅττως ἔχει, ὅτι μέντοι 
ζ ν » ἈΝ “Ὁ » 

ὧν ἐγὼ ἐντετύχηκα, ὥσπερ νῦν, οὐδεὶς οἷός τ᾽ ἐστὶν ἀλ- 

λως λέγων μὴ οὐ καταγέλαστος εἶναι. ἐγὼ μὲν οὖν αὖ 
τίθημι ταῦτα οὕτως ἔχειν. εἰ δὲ οὕτως ἔχει καὶ μέγιστον 

Βτῶν κακῶν ἐστὶν ἡ ἀδικία τῷ ἀδικοῦντι καὶ ἔτι τούτου 
μεῖζον μεγίστου ὄντος, εἰ οἷόν τε, τὸ ἀδικοῦντα μὴ διδόναι 

’’ ἐτὶ ΓΝ », Ν ’ Ξ “» δίκην, τίνα ἂν βοήθειαν μὴ δυνάμενος ἄνθρωπος βοηθεῖν 
κι “- ΕΝ “ 

ἑαυτῷ καταγέλαστος ἂν τῇ ἀληθείᾳ εἴη; ἄρ᾽ οὐ ταύτην 
ἥτις ἀποτρέψει τὴν μεγίστην ἡμῶν βλάβην ; ἀλλὰ πολλὴ 
ἀνάγκη ταύτην εἶναι τὴν αἰσχίστην βοήθειαν μὴ δύνασθαι 

Ἑ. ταῦτα ἡμῖν ἄνω] “ΤΏοθ856 βζ(αΐο- 
τηθηὐϑ, 1 Ο οσο Ῥοίουο Βῆονη ἴῃ ὑἢ6 
ΘΟΌΥ56 Οὗ Οὐἱ ραϑῦ αἰβουββδίοη ἤο Ὀ6 ἃ5 1 
ΒΔΥ, ΔΥ6, Βονγονοῦ ἀηοου δ ὕΠ6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΣᾺ 
ΤΥ Βουηα (Πονονο ὨΆΥΒα ὕπθ τηθῦδ- 
ῬῇοΥ), 6] 4 ἤγτΩΥ δηὰ ὑϊἱθα ἔαϑῦ ὉῪ ἃ 
σαὶ οὗὅἁἨ δυραχηθηῦ βύχοηρ ἃ5. ΣΌΣ ΟΥ 85 
δαἀδιηδηῦ. 6 οχργθββίοι ἄνω ἐκεῖ οου]ὰ 
ποῦ αν Ῥθϑὴ ᾿ηϊσοάποθᾶ ὈΥ νὰν οὗ 
Β΄ο55 ροη [88 τχοσθ αϑὰλ] ἐν τοῖς πρόσθε 
λόγοις, ἃ8 Ηἴγ50}., ψνηο Ὀτγαοϊκοὺ ὉΠ 61, 
γνοι ἃ βθοῖὰ ἔο ἰχηαρῖηθ. 76 ΘΟΠΟ] α510Ὲ 
ΒΟΟΣ, Βα5 Ἰαϑῦ ἄγανῃ (ἐνθάδε) μα Ὀθθὰ 
ΒΏΟΜη ἐκεῖ, ἴῃ δηούῦμο ρίδοθ, {Ἀγ ΠΟΓ 
Ῥδοῖς ἴῃ ὕμ6 ἀἰδουββίοι, ὕο Ό]]ονν ἔλογτη ὑἢ6 
ῬΥΘΙ15565. [0 15 σομ σῖγα !]ο ὑμπαῦ ἐν τ. 
πρ. Ἀ. Τὴ παν Ὀδοη δααθα 48 ἃ Ὑπ8Υ- 
δῖμαὶ δχραηαύϊου οἵ ἄνω ἐκεῖ, ἃ5 ἔμ- 
προσθεν ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΠΠΥ ἈΡΡΘΔΙ5 αἰῦον νῦν δή 
ψΠθὴ ἰὖ 15 ποῦ τναηῦοα : Ὀὰῦ οὐ {818 1 ἂο 
ποῦ ἰηδἰϑῦ, 5. ὕ)0 γα πη ἄδπου 5. μοῦ νυ 16} }- 
οαὖ 105 τ]ιοίονϊοα] οἴδοῦ ἴῃὼ ὑπ ρυθϑοιῦ 
ἰηβύαμοθ. πρόσθε ἔον ὕπ0 γαυ]ρ΄. πρόσθεν 

ΟΟΟΌΥ5 ἴῃ ὑπ ΒΟΑ]., ἀπᾶ 15. τοίαϊηθα Ὀγ 
ΒΚ. ἀμα Ἡϊνυβοῖ,, ὑπουρ ἢ οοπαοηιαρά 
88. ἀΠ- ΑὐΌς ὉΥ Τμοῦθοκ, ῬΏγγη. Ρ. 284. 
ΤῺ οομδύμηῦ ΟΟΟΌΣΥΘΠΟΒ Οὗ πρόσθε ἴῃ {ῃ6 
ΘΟΙ6 Ῥορῦβ, ἴῃ Ὀ]αθ65. νυν μθγ 8 ὅπ 6 τηϑῦν 
ον] 48. πρόσθεν, τηλ]κ65. ἴῦ ὉΠ] ΚΟΙΥ ὑμπαῦ 
τὸ ννουα ρυαῦθ οὐ Αὐμοηΐδῃ θᾶ 5 ΏΘῈ 
ΟΟΟΘΌΣΥΙΩρ᾽ ἰπ ΡΙΌΒΘ. 

609. ὡς γοῦν ἂν δόξειεν οὑτωσίν “ ἃ8 
νου βθθῖ, αὖ ΔῺΥ ταῦθ οὐ ἃ ργηι 
),αοὶθ νΊΘ ΝΥ :᾿ ὑμαῦ 18, 1058 ὑρσονθὰ ἤο Ὀ6 
Οὔ] ον 186. 

Β. πολλὴ ἀνάγκη ταύτην] “1 οαηποῦ 
ἔλ1} Ῥαῦ Ὁπμαῦ 015 18. ὅπ Ῥοννϑι ἴὉ 15 πχοϑῦ 
ΒΒΔΙΏΘΙᾺ] ᾧο Ὀ6. νιῦμοιῦ--- 6 Ῥόννοῦ οὗ 
τϑηἄουϊηρ; αἰ ἄς. ταύτην ἐ, τῆν αἰσχίσ. 
βοήθ. 18 γυυῦ ὈΥ “αὐὐγδοῦοι  ἴῸΣ τοῦτο 
εἶναι αἴσχιστον, μὴ δύνασθαι βοηθεῖν. 
ῬΙΌΡΟΥΥ τὖ 185 ποῦ {Π86 βοήθεια Ῥαῦ 105 
ἈΌΒΘΠΟΘ ΜΘ 15 αἰβουδοο Ὁ]---- αἰσχίστη 
ἀδυναμία τοῦ βοηθεῖν, ἃ58 Ηδἰηά. ρει 10. 
ΤΊια χποϑὺ αἰβρυι σοι} ἔὈτῖὰ οὐ 6 ]ρ1655- 
ΠΘ55 15, ποῦ ἴο θ6 016, ΑὐΌΘΣ νγσοηρ ἀ0Π6, 
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βοηθεῖν μήτε αὑτῷ μήτε τοῖς αὑτοῦ φίλοις τε καὶ οἰκείοις, 
δευτέραν δὲ τὴν τοῦ δευτέρου κακοῦ καὶ τρίτην τὴν τοῦ 
τρίτου καὶ τἄλλα οὕτως, ὡς ἑκάστου κακοῦ μέγεθος πέφυκεν, 
οὕτω καὶ κάλλος τοῦ δυνατὸν εἶναι ἐφ᾽ ἕκαστα βοηθεῖν καὶ 

αἰσχύνη τοῦ μή. ἄρα ἄλλως ἢ οὕτως ἔχει, ὦ Καλλίκλεις ; 

ΚΑΛ. οΟὐκ ἄλλως. 

ΤΧΥ. ΣΏ. Δυοῖν οὖν ὄντοιν, τοῦ ἀδικεῖν τε καὶ 
9 Ἂμ Ψ'Ὰ ’ Ν Ἃ 9 ἰαϑ » ἀδικεῖσθαι, μεῖζον μέν φαμεν κακὸν τὸ ἀδικεῖν, ἔλαττον 
δὲ τὸ ἀδικεῖσθαι. τί οὖν ἂν παρασκευασάμενος ἄνθρωπος 

’ ε ῪΚῪὸ ν 5 ’ Ν 3 [4 Ξ » 

βοηθήσειεν αὑτῷ, ὥστε ἀμφοτέρας τὰς ὠφελείας ταύτας 
ἔχειν, τήν τε ἀπὸ τοῦ μὴ ἀδικεῖν καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ μὴ Ῥ 
ἀδικεῖσθαι; πότερα δύναμιν ἣ βούλησιν; ὧδε δὲ λέγω" 

, 5Ν Ν Ω 3 “ 3 3 ΄ “Ὁ πότερον ἐὰν μὴ βούληται ἀδικεῖσθαι, οὐκ ἀδικήσεται, ἢ 
ἐὰν δύναμιν παρασκευάσηται τοῦ μὴ ἀδικεῖσθαι, οὐκ 
5 ’ 

ἀδικήσεται ; 

ὕο ΤΌΠΟΙ ΟἸΘΒΘΙΓ ἊΡ ἴο Ἰυδίϊοο : {116 
Βϑοομᾶ, ποῦ ὕο Ρ6 80]6 ἤο Ῥγυθβϑῦνθ οὔ θβϑὶ 
ἔνοσὰ ἀοῖηρ ΨΥΓΌΠΡ: ὑηθ {μϊγ, ο Ἀ6 
ὉΠΔΌΪΟ ἴο ἀοΐοημα 561 οὐ ἔπ] η 85. ΓΡΟΊῺ 
ὙΥΟΉ Ρ᾽ ἄομθ Ὁ. οὔποθ. ΤῊϊ56 ραταᾶοχ οὗ 
ΟΟΌΥΒΘ τησϑῦ γοϑῦ οἡ ὕΠ6 Ῥυϊηοῖρ]6 ὑμπεῦ 
ῬαἰΒτηθηῦ, ἃ ΠΟΙ Πρ’ ὈΘϑιθϑ θυ ]8}- 
γχηρηῦ, ΠδᾺ5. ἃ τηΘ 010 1})8] οἴδοῦ ἀροὰ {16 
οἴἴθμ ον : νυν ἢ θδῖηρ σγαπίοά, 10 ΤΌ]]ονν5 
ὑπαῦ τῦ 15, 11 ῬΟΒΒ1Ό16, ὑγουβ8 ΤῸ. ἃ τωδὴ [0 
“σοὨ ΟΠ .6 ἴῃ Β᾽ 0. ΌΥ͂ ΘΒΟΔ ΤΏΡ ῬΠἰΙΒῃτηθηῦ, 
ὑμπδῃ ἴο 5ῖπ ἴῃ ὑπ6 Πγδῦ ᾿Ἰηϑύδπορ ; πα ὑμαῦ 
1  ὙΥΟΓΒΘ, 1Ὁ 18. τ1016 αἸΒρτΆο Ὁ]. ΤῊ 1Ἀ]- 
ἸΔΟΥ͂ 5ΘΟΙῺ5 ἴο 116 ἰπ ὑπ 6 ἀββατηρύϊοη ὑπμαῦ ἃ 
γῇ) ΠΔ5 ΠῸ Οὔποὺ τηθϑὴβ οὗ ραν Ύηρ᾽ 1.15 
50] ἔγου [Π6 ὑαϊηῦ οὗ ψὶοκοάμποαεβ ὑμδὰ 
ὑπαῦ ᾿π}]164 ἴῃ ὕπο νου διδόναι δίκην. 
ἙῸν ὑπουρ ἢ διδόναι δίκην τηὶρῦ δατηΐν 0} 6 
ΤΩΣ οΣ ΤηΘ ΠΪηρ᾽ ΟΥ̓ “τΔἸκῖπρ᾽ ἀτη θη 5 ἴο 
06 Ῥϑύβοῃ 1ῃ] τα, ὑμαῦ 156. ποὺ Ῥ]αῦο᾽ 5 
ΤΩΘΔΏΣΏρ' Π6ΓΘ. Αρϑίη, 1 ΘΔ ΟΥ̓ ΠΟ ἸηΘΔ 5 
6 οοῃοθᾶρα ὑμαῦ {π6 βΒῆδιηθ οὐ ποῦ ρ6:- 
Του τηρ 8 δοῦ ΟΥ̓ Πούοῖο νἱσῦαθ 15 ῬτῸ- 
Ῥουθοηα] ἴο 6 ΟἹΟΥΎΥ οΟΥὮὈΎ Ῥου ον ἱηρ’ 
1ὖ, δἃ85. ὕη6. δᾶ 1] ννου]Ἱᾶ βοὴ ἴο 1πη- 
ῬῚΥ- μα ὅπη ΡἹΟΙῪ ἃ16. ταῦθ 1 
ἸΏνοΥβ6. ὕμδη αἰγθοῦ ῥγορουύοη ἴῃ 5606] 
ΟΆΒ6Β: [ὉΓ 1Ὁ 15 ΠΟ ΟΥ ο]ουϊοιιβ ὕο ροΥ Οστη 
8 δοῦ ΏΙΟΩ Ὁ 15 ΘΙῪ αἰΒρυ Δ ΘᾺ] ἔὸ 
οὐηϊῦ. Νὸ ΟἹ; [ῸΥ 1ηβύδηοο, ον ν πουρῃδ 
ὨϊτηΒ6 1 ἃ ὨΘΙῸ [Ὁ Βαρρογύϊηρ' 18. νυ] 
πα ΤΆΥΩἾΥ, ΟΥἨ ἀραῖη, ΤῸ ἀβύ! Ἰηρ᾽ ἔρουὴ 
τα ον οὐ {πο Ὁ. ΝΟΥ ἀο685 δὴΥ βὑδϊη χοϑῦ 
οὐ ὅπ Βουμδὴ Ὡδῖηθ, Ὀθοαῦβθο Οὐγίϊαβ 
αἴομο ἀατοά ἴο ἰθαὰρ ἰηὔο {π6 ρα], Βυῦ 
16 ψουᾶβ κακόν αηα ἀγαθόν, ἃ5 παϑοᾷᾶ ἴῃ 

6Π|5. ἀὐρατηοηῦ, Υοουυθά ἕο ἐῃ6 οἴδϑοῦ οἵ 
δι Τη8 5. σοπμάαποῦ οἢ Ὦϊ5 Βριγιῦ 8] παὔτ1 6, 
δηα [15 8. ἃ τηδύψοσ. ὕο ψν ῖ ἢ ὑΠ6 60Π- 
Βιἀθυαύϊοη ΟὗἩἨ Τα οῖ}1] ρθη] θ5. 15. [πὶ 
ΤΥ ἰυγοίθναηῦ, ῬΡ]αῦοβΒ ὙΘΑΒΟΏΪΩρ' 
ἱλν Ϊν 88 ὑΠ6 ῥα ἿΠΟῚ0]6 ΟΥ̓ ῬαἰΒῃγηθηῦ “ ΡΙῸ 
βα]αῦο δ ηϊηε6,᾽ ν ΒΙοἢ ἢ6 ἄνουν 1 ΤΠΟΙΘ 
ῬΙαο65 ὕμδη οπθ, θὰῦ ΠΟ ΒΟΥ ῬΘΥΠΆΡ5 50 
αἰβυϊη ον ἃ5 ἴῃ ὑΠ6 Ταννβ, ν 11. 862 Ὁ, ἘἙ. ὁ 
ΤῊ6. “τηραϊοῖμα]᾽ παῦατο οὗ Ῥαῃ:βητηθπῦ 
15. ΤΘοορ ΪΖοα 4150 ὈΥ Αὐὶϑῦ. Ε΄. Ν. ἢ, 
8, 4. (αἱ κολάσει5) ἰατρεῖαί τινές εἶσιν. 

Ο. τί οὖν ἂν παρασκευασάμενος) Α 
ἩΘΥ Οαθϑυϊου. 18 [1616 βύαγίθα : τυ οηρ’- 
ἀοϊηρ δΔηαἃ νντοηρ- 5 ΠΥ πρ' Ὀοῖηρ ΘΥ1]5, 
λα νυοηρ-ἀοἰηρ ἃ ργθαῦου ον] ὑπδη 
ΥΟΏΡ -Β ΠΟΥ Ωρ’, μον 15. ἃ 8 ἴο ῬτῸ- 
σατο Βἰτη561} ὑμ6 δἀναμύαρθ οἵ θχθιυρύϊοη 
ἔρομ οἰ που ὃ ΑΒ σορδυᾶβ ὕῃ6 ΤΌΣ ΠΟΥ 1 

15 Ἀντρῃθρα ὑπαῦ, ᾿παβυητιο ἃ5. ΠΟ τηδη 065 
ΊΟΩρΡ νν1ΠΠ1Ργ, 15. νυ ρ-ἀοἰηρ᾽ ταϑῦ 
Ὀ6 ἀπε ἴο νναηῦ οὗ ροννϑῖ, ποὺ ἴο νναπῦὺ οὗ 
11 ἔο ἁνοϊὰ 1. Ηδθ τηυϑδὺ ἐπουθίοτο 
ῬΓΟΟΌΓΘ ὕ}18 ῬΟΥνΟΥ ΟΥ αὐῦ ὈΥΚ ᾿πϑύγαούϊουι 
ΔΗ ΟΧΘΡΟΪΒΘ --- ὈΥ ΒΌΟἢ αἸΒ010]1116, νΥΘ τιν 
ΒΌΡΡΟΒΘ, ἃ5. 6 πα ργθβουροα ἴῃ {6 
ῬΘΡΌΌΙο. Βαῦ ἴο ἀνοϊα βι ΒδΥἸηρ' νυ ΓΟ ηρ’ 
ποῦ ἃγο θυαῦ ὕνγο τηθυπμοθ Ῥοββῖ0]6: 
ΘἰΌΠΟΥ ἃ τηδη τητπιϑῦ ΤΏΔ]Κ6 Ὠϊγ15611} ἀρ ϑο] αὖθ 
ΤΌΪ]ΟΙ τη ᾧη6 5ύαξο, οὐ 6156 6 χησϑῦ τη κ6 
ΕΡΙΘμἂθ. ντῦἢ ὕῃοβθ ἴῃ ρόννοσ (πη. 510): 
ἀηἃ ὑπαῦ οαπ ΟὨΪΥ Ὀ6 ἄοῃθ ὈΥ τηδἰκϊηρ᾽ 
ἘΠ 56] ΕΚ ὑποα (14. Ἐ). Ηρ νῆο 
ΒασοοΘαβ ἴῃ ἀοΙηρ ὑ}}15. 15. βαΐδ; ἢ6. ὑν 80 
ΤΟΙΆΒ65 15 1 ΘΟΡΑΤΑ͂Υ ΟΥ̓ΘΙῪ ΠΟῸΓ, 
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ΜᾺ ἣν »“᾿ ΚΑΛ. δῆλον δὴ τοῦτό γε, ὅτι ἐὰν δύναμιν. 
’ ῪΚὰ “Ὁ 

ΣΩ. Τί δὲ δὴ τοῦ ἀδικεῖν ; πότερον ἐὰν μὴ βούληται 
τς ω ε Ν ἈΓΥ ἩΨΕΎῪ, 9 Ν 9 ΄, δ Ν ἀδικειν, ἱκανὸν τοῦτ᾽ ἐστίν---οὐ γὰρ ἀδικήσει,--- καὶ 

55 Ν “ “ ’ ’ Β ἐπὶ τοῦτο δεῖ δύναμίν τινα καὶ τέχνην παρασκευάσασθαι, 
ε ΦᾺ, Ν (60 3 ᾿. Ἃ 39 ’ὔ 9 »} ’ 9 ὡς, ἐὰν μὴ μάθῃ αὐτὰ καὶ ἀσκήσῃ, ἀδικήσει; Τί οὐκ 

. , ᾿ 9 ὔ ΟῚ , , , αὑτὸ γέ μου τοῦυτο ἀπεκρίνω, ὦ Καλλίκλεις, πότερόν σοι 
δοκοῦμεν ὀρθῶς ἀναγκασθῆναι ὁμολογεῖν ἐν τοῖς ἔμπρο- 

’ - ἴω σθεν λόγοις ἐγώ τε καὶ Πῶλος ἣ οὔ, ἡνίκα ὡμολογήσαμεν 
2 ΄“ ῪΝᾺ μηδένα βουλόμενον ἀδικεῖν, ἀλλ᾽ ἄκοντας τοὺς ἀδικοῦντας 

’ “ὦ 

πάντας ἀδικεῖν ; 
ΕΝ “ 

ΚΑΛ. Ἑστω σοι τοῦτο, 

διαπεράνῃ τὸν λόγον. 

π᾿ Ψ ψ 
ὅ10 ὦ Σώκρατες, οὕτως, | ἵνα 

ε » ’ ᾿ ὡς ἔοικε, παρασκεναστέον 
9 Ν ὃ ’ ἊΣ Ἁ ἕω μά Ἃ 9 ’ ἐστὶ δύναμίν τινα καὶ τέχνην, ὅπως μὴ ἀδικήσομεν. 
ΚΑΛ. Πάνυ γε. 

’, τ 3 3 δ ’ ἴω ἴω κι ΣΏ. Τίς οὖν ποτ᾽ ἐστὶ τέχνη τῆς παρασκενῆς τοῦ 
δὲ Σὃ “ θ «ἡ ΙΣ 3 ’ δὰ 3 Ἁ ὃ ἴω 

μηδὲν ἀδικεῖσθαι ἢ ὡς ὀλίγιστα; σκέψαι εἰ σοὶ δοκεῖ 
κά 9 , 59 Ν ᾿ Ν ὃ ἣν ἐν Ἁ τ ἦν Ψ »“ 

ἥπερ ἐμοί. ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ ἦδε' ἢ αὐτὸν ἄρχειν δεῖν 
3 “ " “Ἃ “ ΄“ 

ἐν τῇ πόλέι ἢ καὶ τυραννεῖν, ἣ τῆς ὑπαρχούσης πολιτείας 
ἑταῖρον εἶναι. 

ε ΄“ Ων 5 ΚΑΛ. ὋὉρᾷς, ὦ Σώκρατες, ὡς ἐγὼ ἕτοιμός εἰμι ἐπαι- 
“ » κι ΄-. ““ “" 

νεῖν, ἂν τι καλῶς λέγῃς ; τοῦτό μοι δοκεῖς πάνυ καλῶς 
εἰρηκέναι. 

ΕΧΥῚ. ΣΏ. Σκόπει δὴ καὶ τόδε ἐάν σοι δοκῶ εὖ 
λέγειν. φίλος μοι δοκεῖ ἕκαστος ἑκάστῳ εἶναι ὡς οἷόν τε 

ΝΥ Ν ΄ον » 

ΣΩ. ΚΚααὶ ἐπὶ τοῦτο ᾶρα, 

ΟῚ 

μάλιστα, ὄνπερ οἵ παλαιοί τε καὶ σοφοὶ λέγουσιν, ὁ 
΄ ᾿ς ’ 3 Ἁ ’ 

ομοιος Τῷ ομοιῳ. Οουὅ Και σοι; 

Ἐ. μηδένα βουλόμενον ἀδικεῖν ΟἸγΙΗΡ.; τυ ὑμ6 Φαύ., ποῦ τυ ὑπ σομ]. ΤῈΘ 
ἐνταῦθα ἀναφαίνεται Πλατωνικὸν δόγμα, ΤΟΆΒΟΩ 15 ΟὈνϊοῦϑ: ὅπως ἴῃ Β.0 ἢ ἃ 
τὸ λέγον ὅτι πάντα τὰ ἁμαρτήματα ἀκού- 
σιά ἐστιν... καὶ ἔστι παράδοξον. ΤὮῈΘ 
ἀπορίαι βαρρεϑίθα ὈΥ ὑΠ18 ραταᾶοχ 8.08 
ἀἰβουββϑα αὖ Ἰθηρῦῃ Ἰιορρ΄. ἴχ. 861 564. 

610. διαπεράνῃ] Τμθ Βο΄]. ἃπα ομ8 
οὔπϑι' βᾶνθ διαπερανῆ. Δ4ἀ. διαπερανῇς. 
ΤΊ|6 το α]86 δου. 15. Β ΠΟΙΘΠΟΙΥ ΘΟΠΊΤΠΟΙ, 
ΔΠα, Πογο, ρου Ρ5, θοῦδου. ὕλῃ ὑΠ6 δοίϊγο. 

Καὶ ἐπὶ τοῦτο --- ὅπως μὴ ἀδική- 
σομεν] Οοαᾷ. ἀδικήσωμεν, οοΥνν. Ἠοϊη. 
ΤῊ οοττθούϊοη ννἃ8 1 ]ΒΡΘΏ58016. οι 
νοῦ 8 ὁρᾶν, σκοπεῖν, παρασκευάζειν, 

μηχανᾶσθαι, ὅς., ἅτ ΦΟ]]ονγοα ὮγΥ ὅπως 

οοηὐοχῦ τού πη 105 ΟΥἹΡΊΠΑΙ] 56 η58 “αὰο- 
τηοῦο. 850 ἰηῇ, Ὁ, παρασκευάζειν ὅπως 
ὅ τι μάλιστα ὅμοιος ἔσται ἐκείνῳ. 518 Α, 
ὅρα. . ὅπως μὴ πεισόμεθα, ψθτο {Π6 
οοαά. ρσἶνα ὉΠ6 5βο]θοϊβῦϊο ἔἕουϊη πεισώμεθα 
(ἴον πάθωμεν). 

Β. οἱ παλαιοί τε καὶ σοφοί] 80 ἴῃ ὑπ6 
Τωγ518. {118 ὑσιῦθ Ῥυονοῦ 15 βαϊᾶᾷ ἕο Ὀ6 
Τουπᾷ “"1ῃ ΓΠ6 νυυὶυϊηρθ Οὗ ὉΠ6 νὙ ΥῪ ννἷ86,᾿ 
γγ 80 1Ὁ τνου]ὰ βθθῖὴ ἃΓῸ οὗ περὶ “Ὅμηρον. 
Οά. χν!ϊ. 218, ὡς αἰεὶ τὸν ὅμοιον ἄγει θεὸς 
ὡς τὸν ὅμοιον. Αὐἱδύου]α οσἷνθβ ἃ 1180 οἵ 
ῬΙΟνΟΙὉΒ ἢ ὑΠ||8. πιοαῃϊηρ. Ποῦ. 1, 
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ΚΑΛ. Ἔμοιγε. 

ΠΛΆΤΩΝΟΣ 

ΕῚ »" σ ’ ’ὕ 9 3, 5» Ἀ 

ΣΏ. Οὐκουν ὁπου τύραννὸς ἐστιν ἄρχων αγριος καὶ 
΄σ΄“ , Ἕν 

ἀπαίδευτος, εἴ τις τούτου ἐν τῇ πόλει πολὺ βελτίων εἴη, 
Ν ΄ Ε] -΄ , 

φοβοῖτο δήπου ἂν αὐτὸν ὁ τύραννος καὶ τούτῳ ἐξ ἅπαντος Ο 
τοῦ νοῦ οὐκ ἄν ποτε δύναιτο φίλος γενέσθαι; 

ΕἾ σ-- 

Εστιταῦυτα. ΚΑΛ. 
»Ψ Φ. 

ΣΩΏ. Οὐδέ γε εἴ τις πολὺ φαυλότερος εἴη, οὐδ᾽ ἂν 
- » 5» 

οὗτος: καταφρονοῖ γὰρ ἂν αὐτοῦ ὃ τύραννος καὶ οὐκ ἄν 
ε Ν ’ ’, ποτε ὧς πρὸς φίλον σπουδάσειεν. 

ΚΑΛ. ΚΚααὶ ταῦτ᾽ ἀληθῆ. 
," Ν ω , 5» ΄ὕ ,Ἱ κι 

ΣΏ. Δείπεται δὴ ἐκεῖνος μόνος ἄξιος λόγου φίλος τῷ 
᾽΄ ΩΣ “δ ε 40 37 5» Ν ’ Χ » ΄“ 

τοιούτῳ, ὃς ἂν ὁμοήθης ὦν, ταὐτα ψέγων καὶ ἐπαινῶν, 

ἐθέλῃ ἄρνεσθαι καὶ ὑποκεῖσθαι τῷ ἄργοντι  αρχ  αρχ : οὗτος μέγα 
5 ’, μ- ’, ’ » 5» Ἀ ’΄ 5 

εν ταυτη ΤΊ) πόλει δυνήσεται, τοῦυτον οὐδεὶς χαιρωὼν ἀδι- 

΄, 5» ΄ » 
ΚΉσει. ουχ ουτως έχει; 

ΚΑΛ. Ναί. 

11. 2ὅ, ὡς ἧλιξ ἥλικα τέρπει, καὶ ὡς 
αἰεὶ τὸν ὅμοιον, καὶ ἔγνω δὲ θὴρ 
θῆρα, καὶ ἀεὶ κολοιὸς παρὰ κολοιόν. 
Βαῦ “1ταά5᾽ οὗ [15 “" ἔδα που ἡ αῦὸ μραγὰ 1 
8.}} Ἰαηστιβα 65. 

Οὐκοῦν ὅπου τύραννος] ΤΠθ56 τογᾶβ 
Βᾶνθ Ὀθθη βαρροξϑᾶ ἕο οοῃΐεϊῃ ἃ σονοῦῦ 
ΑἸ]αβίο ο ἃ Ῥάββασο ἴῃ Ῥ]δίο᾽β ργῖνγαΐζθ 
Ἠϊβύογυ ; [ῖβ βοϊοῦση δὖ ὅπ οουσὲ οὗ 
Ιου 515 1., ἀηα 1.5 ἀϊβαβέσγουβ ἐοστηΐηδ- 
ἔϊοθ. [Ε {Π15 15 80, {118 αἰδίορστιθ τηπβῦ 
Βανθ Ὀδ6θῃ οοτηροβοῦ αἴου 8Β.σ. 888. Βαῦ 
ὕπθ6 οριποῦ ἀπαίδευτος 15 Ὠδταὶγ ΔΡΡ]168- 
Ό]6 ἴο 8 τηϑη οὗ 56 ἢ ̓ ΠΘΓΑΓΎ ΒΟσΟΙΏΡ]15}- 
τηθηΐβ ἃ5 ὕῃ6 οἱάθυ Πιοηγβίτιβ, γ7ὴ0 15 
ΤΠΟΥΘΟΥΟΥ ογραϊοα τυ σοφία Ὀγ Ρ]αὔο 
ὨΙΉ561 8, δηα οοηίγαβίρα ἴῃ ὑμπδ τοβρϑοῦ 
ψῚ Π 15 5υσοθββου, ἘρΡ. νἱ]. 5852 Ὁ, Ὁ. 
Απμᾷ ἴῃ ΔΠΥ͂ ο8836 ἴδ6 Ξαρροβιδοι 15 στᾶ- 
ἑαϊζουβ: ἔο Ρ]αύο δα θῃη]ογραὰ δ:η}}6 
οφρρογύπηϊξιο5 οὗ ἀοαπαϊηξίηρ' Ἀἰπιβ6 } τὰ ἢ 
86 οδαταοίογιβῦϊοβ οὗ ὅπ6 τύραννος Θνγ 6 ῃ 
Ὀοΐοσθ μ [ἰοΐδ Αὐῆθῃβ. 366. ἔῃθ βΞϑιὴθ 
ἘΡΙ[5{16, Ρ. 824 Ὁ. 

σ. καὶ τούτῳ ἐξ ἅ.1 “Απᾶ ἴο μἴπι, ἔΠ6 
ἐγτατυιῦ, ἢ6, Π6 νἱγθπουβ τηᾶπ, ΘΟ] ΠΟΥ οΥ 
ἴῃ 15 ποαγῦ οὗ μοαγτῖβ θ6 ἃ ἔγιοπα. ὙΤΠπαῦ 
ποῦ 15 π|5 οἤδησο οὗ βαθ]θοῦ ἴῃ ὑπο 
ΒΘηΘΏ66 ΒΡΡΘΑΥβ ἔγοιη Π6 ποχῦ ῥῆσις οὗ 
ΘΟΟΥ,, ὙΠΟΓΘ. ἔπ ᾿πηρ] 6 ρῥγραϊοαῦθ ἴο 
οὗτος ἰ5 οὐκ ἂν δύναιτο φ. γεν. ῬαγΥΆ]1οὶ 
᾿ηϑέβποθβ 8ΛῸ δοσπιηπϊαύοί Ὀγ Ηοὶπά. δπὰ 
04110., ὅπ Ἰαξίον τϑίοσυϊηρ ἕο [ἐν. 1. 60, 

“ΝΕ 34 φαϊάοτα Ὁ ΤΌτστιο ἔ}1556 ἐδοϊξαση 
ξοστιηῦ [56. Ττγαπίηίπιτη ἡ ; αἰ χῖ556. Θμΐτη 
[ἢ. 6. Τασματη] ΝΌΪ πη ὈΓΘΥΪΟΤΘ ΠῚ 6556 
ΘΟρΡῸ ΣΙ ΟΏ θα ̓ ᾿ ἄτο., ΠΟΤ ἐμ βυπαθηῦ νν1}} 
ἢπα ἐπ ποΐβϑβ ἴῃ γα Κα ΠΟΥ ἢ 5 δα. νγοσῦῃ 
αὐδοπέϊοη. [Ι͂ἢ ατθοκ 8. ροοᾶ 1:ηβέδποθ 15 
ἐμπαῦ ἴῃ Βδρρ. ἴ. Ρ. 859 ἘἙ, τούτου δὲ γενο- 
μένου ἀφανῆ αὐτὸν γενέσθαι (5.. τὸν 
Γύγην) τοῖς παρακαθημένοις, καὶ διαλέ- 
γεσθαι ὡς περὶ οἰχομένου (36. τοὺς παρα- 
καθημένου). 

ὡς πρὸς φίλον σπουδάσειεν) Α5 σπουδή 
ἀροποῦθϑ νγαυτηΐῃ, δαγπδβέηθββ, σπουδάζειν 
πρός τινα (οοτηρ. [μαῦ. “βέπάογα δὶῖσαὶ 7), 
ΒΘ 65 δβϑύθϑμ, ἢ δοΐοη, ΟΥὁἩὨ αὐὐαοῃτηθπέ. 
Ιη Βρρ. 11. 405 σ, νγοὸ ἢπαᾶ πρὸς ὅν τις 
σπουδάζοι Ξαϊα οὗ [6 αὐζαοπτηρηῦ οὗ 85 
ἐραστής. ὙΠῸ ἐγτγαπῦ τηῖσῃηῦ ἀτηαβα ὮΠη- 
561} ἴῃ {Π6 βοοϊθέυ οὗ 8 τηϑη ΟΥΞ6 ἔμδη 
Βιτηβοὶ, θαξ οουἹα ἤονοσ ἔδοὶ ἔοσ Πῖτη ὅπ 6 
εβύθοτῃ δηα αἴδοξιου ἀπο ἴο 8 ἔσιθπά. 

οὗτος μέγα--τοῦτον οὐδείς} 80 Ῥεοτ- 
βῖι8, αῦ. ἢ. 857, “Τἄππὸ ορίοπὲ ροπο- 
ΤΌΤΩ ΓῸΧ οὖ τϑρίηδ, ρα 6}126 ἥμπο ταριδπξ, 
ααϊοασϊα οα]οανοσιῦ ἀξ τοβα Πα." ΟὐτὴΡ. 
6 ἀομῦ]ο ἐκεῖνος ἴθ Επγ. Βασοῆ. 243, 
ἐκεῖνος εἶναί φησι Διόνυσον θεόν, ᾽᾿Εκεῖνος 
ἐν μηρῷ ποτ᾽ ἔῤῥαφθαι Διός, νγογα ἐῃ6 
τορϑύϊθομ ἱτηρ]165 σοπξετηρῦ ᾿πβύραα οὗ 
Βομοῦ, ῬΥΘΒΘΉΟΥ ταύτῃ τῇ πόλει το- 
ἔοευβ ποῦ ἕο Αὔπθηβ, θα το {πα πόλις 
ὅπου τύὐραννός ἐστιν ἄρχων κ.τ.λ. 50}. Β. 

[610,8. 

Ε") 
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--οι1, Α.]} ΤΌΡΤΈΕΑΣ. 159 

᾿ » 3 ,ὕ “ - ΣΏ. Εἰ ἀρα τις ἐννοήσειεν ἐν ταὐύτῃ τῇ πόλει τῶν 
’ Τί ΚΝ ΄ ΘΕΆ, » ὃ ’ ἈΝ , νέων, Τίνα ἂν τρόπον ἐγὼ μέγα δυναίμην καὶ μηδείς με 

» , ῳ ε » »-“Ἅ. ἀδικοίη, αὕτη, ὡς ἔοικεν, αὐτῷ ὁδός ἐστιν, εὐθὺς ἐκ νέου 
6. π τς "“" » »“" ’, Ἀ 3» » ἐθίζειν αὑτὸν τοῖς αὐτοῖς χαίρειν καὶ ἄχθεσθαι τῷ δε- 

’ Ν ’ σπότῃ, καὶ παρασκευάζειν ὅπως ὅ τι μάλιστα ὅμοιος ἔσται 
5» ’ 5 ΄ςσ 

ἐκείνῳ. οὐχ οὕτως; 

ΚΑΛ. Ναί. 

Ἐ 
Ὄδδ’ ἘΣ κῳ , Ν Χ ἈΝ ᾽ φῳ ΣΏ. Οὐκοῦν τούτῳ τὸ μὲν μὴ ἀδικεῖσθαι καὶ μέγα 

’΄ ε ε - “.-- 

δύνασθαι, ὡς ὁ ὑμέτερος λόγος, ἐν τῇ πόλει διαπεπράξεται. 
ΚΑΛ. Πανυ γε. 

(Ψ 5 ΜΡ Χ Ν ασὸῳ » ΕΣ - “-“ ΣΏ. ᾿Αρ' οὖν καὶ τὸ μὴ ἀδικεῖν ; ἢ πολλοῦ δεῖ, εἴπερ 
- Ψ ““Ἄ[οι. ὦν ὅμοιος ἔσται τῷ ἄρχοντι ὄντι ἀδίκῳ καὶ παρὰ τούτῳ 

, ΄ ΕῚ ΡῚ εὺ 2ὕ᾿ “΄“ μέγα δυνήσεται ; ἀλλ᾽ οἶμαι ἔγωγε, πᾶν τοὐναντίον οὑτωσὶ 
ε Ὅν ἂν » »" ἢ παρασκευὴ ἔσται αὐτῷ ἐπὶ τὸ οἴῳ τε εἶναι ὡς πλεῖστα 
τ “ ἈΝ ᾿ ὃ “' Ἁ ’΄ "» κα ΄ ἀδικεῖν καὶ ἀδικοῦντα μὴ διδόναι δίκην. ἢ γάρ; 
ΚΑΛ. Φαίνεται. 

» ΄“ ἈΝ , » »- Ἀ ε , ἱ ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ μέγιστον αὐτῷ κακὸν ὑπάρξει, μο- 
χθηρῷ ὄντι τὴν ψυχὴν καὶ λελωβημένῳ διὰ τὴν μίμησιν 

- ’ Ἀ ΄ 

του δεσπότου και δύναμιν. 

ΚΑΛΑ. Οὐκ οἶδ᾽ ὅπῃ στρέφεις ἑκάστοτε τοὺς λόγους 
3» Ἀ ’ "5" “Ἁ πος ἄνω καὶ κάτω, ὦ Σώκρατες. ἢ οὐκ οἶσθα ὅτι οὗτος ὁ 

ΒΕ. ὧς ὃ ὑμέτερος λόγος} “Α5 γοι δᾶ 
ὙΟῸΪΓ ἔγίεπᾶβ τοῦ ξαγ. ὙΤὨ5 τοἕουϑ 
ἘΞρΡθοί2}}ν ἐο μέγα δύνασθαί, σ“Πϊοἢ ὅοοΥ. 
Βίτηβο! νοῦ οὗ σοῦτξα τεΐπξ ἕο ῥὑτε- 
ἀϊσαίθ οὔ ἔμ ρεγσξοῆ ἀοδξοσῖρεᾶ. ϑαρ. 
466 8, ἐλάχιστόν μοι δοκοῦσι τῶν ἐν 
τῇ πόλει δύνασθαι οὗ ῥήτορες. Βαΐῦ (86 
ΘΌΠΕΙΆ]Ι ἀοςέγιπο ἔἐμδξ ἴπ ογάου ἕο τῖβϑ ἴῃ 
8 Ξίδξε ἰῷ 15 ΠΘΟΟΞΞαΤῪ ἕο 5Ώδ8γ6 δε Ξριτῖῦ 
ΟΥ ἦθος Ὑ ΠϊΟἢ δηϊτηδἕθβ Ξοῖ ξέϑδξο νγαβ 8 

[ φομβιποηρίδοα Ῥοΐῃ ἢ ΡΗΠΟΞΟρΡ ΠΟΥ 
[Δα οτγδΐοτβ. 80 θοπιοβίῃ. ο. ἀπάτοξ. 
ΓΡ. 615 (8 79), τὸν ὑπὲρ πόλεως πράτ- 
ἔ τοντά τι δεῖ τὸ τῆς πόλεως ἦθος μιμεῖ- 
: σθαι. Οὐτὴρατο Ττηοοτ. Ὁ. 759, σγμοστα 
: ἔμ Ὀγῖσμέ 5:46 οὗ ἐπε Αὐμποπίδη ἦθος 15 
: οχβιθιέθᾷ. Ιξοοσ. ΝΙοοοὶ. 21 ἃ, τὸ τῆς 
πόλεως ὅλης ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρ- 

᾿χουσιν, 5 6 σοηύεῦξο οὗ πο ργοροξιξίοῃ. 
διαπεπράξετα )͵ “ΜΠ πᾶν Ὅδεπ 

δομιονυϑ : 1. 6. αἴξοσ Β6 μδ5 ἔπι ξοῃοοϊϑᾶ 
Ηἴτηβοῖ πο βυτρδέδυ υεῖδ ἐπ στα]πρ, 
Ῥονγοσξ, μ6, ἐμ αϑρίτϑδηῦ ᾿υξῦ τηθηἰϊοποά, 
11 βανα δἰξαϊποα ἕο ἔμπα τηυπομ-οονεΐεά 

ῬΟΥΤΟΥ Δ Πα ΞΘΟΌΓΙΥ ἔγοτη το σ. [π ἔθ 
1μνῖβ, ὙἹἹ]. 829, νγὰ γοϑή, τὸ μὲν (μὴ 
ἀδικεῖν) οὐ πάνν χαλεπόν, τοῦ δὲ μὴ 
ἀδικεῖσθαι κτήσασθαι δύναμιν παγχάλε- 
πον, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτὸ τελέως σχεῖν 
ἄλλως ἢ τελέως γενόμενον ἀγαθόν. ἴῃ 
{πὸ 5εαπεὶ οὔ ἐπὶ ραββασα ἔμ ῥυϊποῖρίο 
15 Δρρ θα ἕο ᾿πέουπδέϊοηϑ] τοἰδίοηβ, ἴῃ ἃ 
ΤΩΒΠΠΘΡ ποῦ τιηϊπέρογοέϊηρ ἕο μα οἱξὶ- 
ΖΘ} οὗ 8 ποῃ-᾿ηὐεσυθηϊηρ βέβίο. 

οἵω τε εἶναι --- καὶ ἀδικοῦντα] ΤΠ6 
Οἤἴδησα οὗ σ856 15 ᾿πϑεϊηοα ὉΥ 492 8, 
ἐπεί γε οἷς ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρξεν ἢ βασιλέων 
υἱέσιν εἶναι ἢ αὐτοὺς τῇ φύσει ἱκανοὺς 
κιτιλ. ΟΥ 6 Μ35,, Βονγθυεσ, 9Πη6 σῖνεϑ 
οἷόν τε, αι Ξουεύαὶ ἀδικοῦντι. ΓΠ6 Ξδιηὸ 
γαγϊδΐϊου 15 ἰουπαᾶ ὅ25 8, ἢ βελτίονι 
γίγνεσθαι... ἢ παραδείγματι (κε]. παρά- 
δειγμα) τοῖς ἄλλοις γίγνεσθαι. 

511. ἢ οὐκ οἶσθα ὅτι) “οτ ἄο γου πορᾶ 
ἴο Ὀ6 ἐοϊὰ ἐπεαῦ οὔγ ᾿πηϊξαΐοῦ νν.1}} 5]δῦ 
γΟῸ ποῃ-ἰτηϊέαίον, 15 6 Βᾶνδ ἃ τηϊηᾷ, 
Πα ».}}} 5Ξρ0}} 815 ροοῦς; ὁ μιμούμενος 
15 ἐγαηβιδῖνο, ἐπουρῆ ἔοο 58}ν βαρροξοά ἴο 
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"! ᾿ν Ἁ Ἄ 4 ΠΝ 3 “ 5 Ν μιμούμενος τὸν μὴ μιμούμενον ἐκεῖνον ἀποκτενεῖ, ἐὰν 

Ψ 

βούληται, καὶ ἀφαιρήσεται τὰ ὄντα ; 
᾿ τ φὼ,» {. ν» 

ΣΏ. Οἶδα, ὦ ᾽γαθὲ Καλλίκλεις, εἰ μὴ κωφός γ᾽ εἰμί, Β 
ον ῪΝᾺ ΄.ω-ν » Ρ 

καὶ σοῦ ἀκούων καὶ Πώλον ἄρτι πολλάκις καὶ τῶν ἄλλων 
δλύ , ζω 3 “ , 9 Ν Ἁ δ 15» ΙΝ ὀλίγου πάντων τῶν ἐν τῃ πόλει. ἀλλὰ καὶ σὺ ἐμον ἀκονε, 
Ψ ΄“- ὅτι ἀποκτενεῖ μέν, ἂν βούληται, ἀλλὰ πονηρὸς ὧν καλὸν 
κἀγαθὸν ὄντα. 

ΚΑΛ. Οὐκοῦν τοῦτο δὴ καὶ τὸ ἀγανακτητόν ; 
- ἈΠ 13) 

ΣΏ. Οὐ νοῦν γε ἔχοντι, ὡς ὃ λόγος σημαίνει. ἢ οἴει 
δεῖν τοῦτο παρασκευάζεσθαι ἄνθρωπον, ὡς πλεῖστον χρό- 

ἴω. Ἂ Ὸᾳ ἃ -“ “ 

νον ζῆν, καὶ μελετᾶν τὰς τέχνας ταύτας αἷ ἡμᾶς ἀεὶ ἐκ τῶν 
δύ ᾽ ν ἁ Ν Χ ’ ΞΊΓΟΝ λ σι κινδύνων σώζουσιν, ὥσπερ καὶ ἣν σὺ κελεύεις ἐμὲ μελετᾶν 0 

Ἁ Ν ἴω 

τὴν ῥητορικὴν τὴν ἐν τοῖς δικαστηρίοις διασώζουσαν ; 
ΚΑΛ. Ναὶ μὰ Δ᾽ ὀρθῶς γέ σοι συμβουλεύων. 
ΤΧΥΓ. ΣΏ. τί δέ, ὦ βέλτιστε; ἢ καὶ ἡ τοῦ νεῖν 

ἐπιστήμη σεμνή τίς σοι δοκεῖ εἶναι ; 
ΚΑΛ. Μὰ Δῖ οὐκ ἔμοιγε. 
ΣΩ. Καὶ μὴν σόάζει γε καὶ αὕτη ἐκ θανάτου τοὺς 

ἀνθρώπους, ὅταν εἷς τοιοῦτον ἐμπέσωσιν οὗ δεῖ ταύτης 
τῆς ἐπιστήμης. 

’, ’ὔ ΞΟ Ν ’ ἃ 3 , σοι μείζονα ταύτης ἐρῶ, τὴν κυβερνητικήν, ἣ οὐ μόνον ἢ 

9 3 ν᾽ [μι ἊΝ οὺ 39 ’ εἰ δ᾽ αὕτη σοι δοκεῖ σμικρὰ εἶναι, ἐγώ 

ν᾽ Ν ’, 9 ἊΝ Ν Ν , Ν . ’ 

τὰς ψυχὰς σώζει ἀλλὰ καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ χρήματα 

Ῥα ραβϑῖνθ Ὀγ Τποιηδ5 Μδρ'., ἴῃ ν. μιμοῦ- 
μαι, ἃ8 1 1τῦ τοίουσοα ἴο τύραννοΞ--- 8 
ῬΘΙΒΟΩ ἰπλϊα ρα. Τὴ ἰτηϊύαῦου ν1}}}} 
Δαν ὑῃϊ5 ρονϑῖ, ἅτε μέγα δυνάμενος ἐν 
τῇ πόλει. 

Β. Οὐκοῦν τοῦτο δή] ἀδτη. ΤΥῪ. “180 
πὰ πἰομῦ οὔθ ἀὰθ ἀὰ5 Ἑτηρότοπαο ὃ 
“«Απᾶ 15 ποῦ ὑπ15 ὕῃη6 νῦν ὑδίηρ ὑπδῦ 
ΤΩΔΪΓ65. ΟΠ6. 50 ᾿πηαϊρσηδηῦ ἢ᾽᾿ νἱΖ. ὑῃαῦ ἃ 
μοχθηρός Βῃου]ά ὕκϊκο {Π68 118 οὗ ἃ καλὸς 
κἀγαθός ΤῊϊ5 18 ὕ6 86η856 γϑαπ το ἴῃ 
ογᾶον ἴο ρῖνϑ ροϊῃῦ ὕο ὅοοῦ. 5 Το. ὙΠῸ 
οἰνγϊδῖο᾿ ΐοἢ Αϑῦ απᾶ 50811}0. ἀἰβοονον 
5. οαὖ οὗ ΡΙαοθ μοῦ, 0 ΟἌ]]10165. ννγᾶϑ 
ααἰΐα ρφαγσμοϑῦ ἴῃ ὑΠ|6 νγαγπΐηρ μΠ6 Δα ἀτοββοα 
ἴο ὅοου. Οὐοιηρ. 4868, κατηγόρου τυχὼν 
πάνυ φαύλου καὶ μοχθηροῦ, ἀποθάνοις ἄν, 
εἰ βούλοιτο θανάτου σοι τιμᾶσθαι. 

ἢ οἴει δεῖν τοῦτο] ὅοοῦ. ῥιοοοοβ. ἴο 
Βῆον, σι ἂα αἰοοίαθίϊοη οὗἨ ᾿πηαἀποῦϊνο 
τϑαβοηΐηρ, ὑμαῦ 1 ὈγΘη816. γμϑύου!ο Πὰ8 
ὑμο 118 - Ῥυθϑουνῖπρ ῬΟΥΤΟΙ ΟἸαϊ 6 α ΤῸΣ 1, 

10 ἀοο5 ποὺ ὑμουθίοσθ {Ὸ]1οὺν ὑμαὺ 1ᾧ 15 ἃ 
1106 }Ὰ] οὐ αἹἱρβοᾶ αὐῦ. Εὐχαρρογαῦθα ἃ8Β 
15 ἸΔῪ 5661), ΡῬ]αΐο᾽ ΒΒ ἀθ]!ροναῦθ Θ0Ὴ- 
νἱούϊομβ ροϊη θα {15 γᾶν. Τπὰβ ἴῃ ὑΠ6 
Τιαννθ, 15. Ἰαύθδῦ ὑγουΐ, 6 βαγβ, “ΤῈ0 
ἀπΐοη Οὗ 5οὰ] δηᾶ Ὀοαγ 18 ἴῃ ἼΟ Ὑγ156 ἃ 
Ῥοίξον ὑλϊηρ; ὑμϑὴ {]ιοὶν αἰββοϊαύϊοι, ἃ5 1 
Βῃου]α 880, πα ὑπαῦ νυτ]ι ρου δοῦ βουϊουβ- 
655. ΑΔῃηά ΔΟΘΟΓΑΙΠΡῚ. Π6 Θη]οὶη 5 {παῦ 
ῬΟΌΙΙς ΠομΟῦΣΒ. Ὀ6 Ῥαϊὰ ὕο Ῥ]αΐο ΘΥΘΥΥ͂ 
ὑννθ Ὁ}. τηοηῦ, δαάϊηρ, καὶ οὐ δυσχε- 
ραντέον πολεμικοῖς ἀνθρώποις τὸν τοιοῦ- 
τον θεόν, ἀλλὰ τιμητέον ὡς ὄντα ἀεὶ τῷ 
τῶν ἀνθρώπων γένει ἄριστον, 828 Ο, Ὁ. 

Ῥ. οὐ μόνον τὰς ψυχὰς σώζει) ΟἸγΏρ.; 
ψυχὰς νῦν καλεῖ τὰς ζωάς. Τταθ, πὸ 
ἀουρδῦ; θαῦ νμαῦ Ὀδοοιηθϑ οἵ ὕπμθ δῃηςὶ- 
{Π 6515 ἀλλὰ καὶ τὰ σώματα ΤῊ γοθυ 5 
ἴο ὕπο “θοα 65 οὗ οὐὔῇϑὺ χθυ 6 }8 οὗ 6 
ῬΆΒΒΟΠΡΌΥ᾽Β [γη1])γ--- παῖδας καὶ γυναῖκας 
ΠδΙηΘα ῬΥΘΒΘΏΓΥ αἰοῦ., ΤΠ6 Ρ]]οὐβ αὐὖῦ 
ΒΆνγο5 ποῦ ΟὨΪΥ ὕπο Ἰῖνοθ οἵ ῬΑΒΒΘΏΡΘΥΒ, 



0) 

δ12 

39 ᾿ 9 , δ. ΄ εε , ,« ν ἐκ τῶν ἐσχάτων κινδύνων, ὥσπερ ἡ ῥητορική. καὶ αὕτη 
Ν Α 

μὲν προσεσταλμένη ἐστὶ καὶ κοσμία, καὶ οὐ σεμνύνεται 
3 ἐδ 

ἐσχηματισμένη ὡς ὑπερήφανόν τι διαπραττομένη,: ἀλλὰ 
3 Ν ὃ ἕ ’, ον ὃ μᾶς ϑΝ Ν ϑ δ Υ ὃ ΄“ 

ταῦτα διαπραξαμένη τῇ δικανικῇ, ἐὰν μὲν ἐξ Αἰγίνης δεῦρο 
’ "᾿ 3 

σώσῃ, οἶμαι δύ᾽ ὀβολοὺς ἐπράξατο, ἐὰν δὲ ἐξ Αἰγύπτου 
ἣΝ 5.5 “ ων ἢ ἐκ τοῦ Πόντου, ἐὰν πάμπολυ ταύτης τῆς μεγάλης εὐ- 

’ ’ 3 ἃ ῪΝ “ 

εργεσίας, σώσασ᾽ ἃ νῦν δὴ ἔλεγον, καὶ αὐτὸν καὶ παῖδας 
Ν ’ Ἁ “Ἂ 

καὶ χρήματα καὶ γυναῖκας, ἀποβιβάσασ᾽ εἰς τὸν λιμένα 
’ Ν ’ 

δύο δραχμὰς ἐπράξατο, καὶ αὐτὸς ὁ ἔχων τὴν τέχνην. καὶ 
ἰφ᾽ ὃ ἕξ , 3 Ἁ ᾿ ἣν θ , Ν Ἁ ταῦτα διαπραξάμενος ἐκβὰς παρὰ τὴν θάλατταν καὶ τὴν 
΄ι - ’ὔ’ 

ναῦν περιπατεῖ ἐν μετρίῳ σχήματι. λογίζεσθαι γάρ, 
Ἐν 5. ν τὸ λἧά 9 Ὁ ’, 9 ᾿ οἶμαι, ἐπίσταται ὅτι ἀδηλόν ἐστιν οὕστινάς τε ὠφέληκε 

τῶν συμπλεόντων οὐκ ἐάσας καταποντωθῆναι καὶ οὕστινας 
»» Ψ 

ἔβλαψεν, εἰδὼς ὅτι οὐδὲν αὐτοὺς βελτίους ἐξεβίβασεν ἢ 
δ 3. 0Χ0Ὁὺ κᾺ Ν , 3» Ν , ,ὔ οἷοι [Ϊ ἐνέβησαν, οὔτε τὰ σώματα οὔτε τὰς ψυχάς. λογίζε- 

3. Ψ 
ται οὖν ὅτι οὐκ, εἰ μέν τις μεγάλοις καὶ ἀνιάτοις νοσή- 

Ῥαὺῦ Ππ6 Ῥούβοηβ δηα ομαύθοϊβ Ὁ] ρὶηρ' 
ἴο ὑπθηι. 

προσεσταλμένη) ϑαϊὰ ῬΓΟΡΘΙΥ ΟΥ̓ ἃ 
ΟἸοβο- δυϊπρ' ἀν 655---  οϑὺϊθ ἈΡΌΓΘβϑα 00Γ- 
ῬοΥϊ--τοῦ οἵ βἰκίη οὐ οὔμου ἱπίαρατηθηῦ 
ὙΏΙΟ Δα Θνο5 ὑἰϊρμῦϊγν ο με Ροάγ. 
ἀαΐθη, προσστέλλεται τῷ χρωτὶ τὸ 
δέρμα. Αὐἰϑῦ. ΗΪϊβϑῦ. ΑἩ. 9, θρὶξ προσε- 
σταλμένη. Ἡδθηοθ ἴῃ 15 ΔΡΡΙΙΘα 8686 
προσεστ. Ῥ]αη, αγ 016, τηοαοϑβῦ. 
συνεσταλμένος ἰΒ υϑοὰ ἴῃ ἩΘΔΥΪΥ 8 
ΒΆΤΩΘ. ἸΏΒ Ώ6), 88. 1500, Ὁ. 280 Ψ, συνε- 
σταλμένην ἔχων τὴν διάνοιαν, ὥσπερ χρὴ 
τοὺς εὖ φρονοῦντας. Ορροϑοᾶ ἴο ὀγκώδης 
ΟἹ ἐπαχθής. 

οὐ σεμνύνεται ἐσχηματισμένη) “5118 
ἄοθϑ ποῦ ρίυτηθ ἤουβϑὶ  οα. ΘΟ Ὶ ρου ΌΓ πι- 
866, πλακῖηρ, ΒοΙῖθνθ ὑμπαὺ Ὁ 18. ΒΟΠῚΘ 
ἀεὶ ηρ δοϊιϊονοιηθηῦ. Τῇ. ΕἹ]., σχη- 
ματιζόμενος, προσποιούμενος. ῬῬΏΔΘαΓ. 
20ὅ κ, οὐχ ὑπὸ σχηματιζομένον τοῦ 
ἐρῶντος ἀλλ᾽ ἀληθῶς τοῦτο πεπονθότος. 
Αςἢ, Ταῦ. Ρ». 148, ἀκκίζῃ καὶ σχηματί(ῃ 
πρὸς ἀπόνοιαν. “ὙΟὐΥ τηϊποίϊηρ᾽ δηα αἰἴδο- 
ὑαῦϊοι ΓΘ πο] ΓΔ 016. 

δύ᾽ ὀβολούς) 15. ΝΘΥῪ τηοᾶοϑῦ [ἌΓ 
μδᾶ Ῥθθὴ ρυθαῦΥ ἱπουθαβθᾶ ἴῃ Τὰ οἱδ ἢ 5 
ὑΐη6. Νανῖρ. 16, ἐς Αἴγιναν ἐπὶ τὴν τῆς 
Ἐνοδίας τελετὴν. .. πάντες ἅμα οἱ φίλοι 
τεττάρων ἕκαστος ὀβολῶν διεπλεύ- 
σαμεν. Ἡρτο, οὐ π οομύχατυ, ὕμ6 ὕνγο 
ΟΌΟΙΪῚ ἃγ6 ραϊᾷ ἴον ὅπ θηῦϊγτο ραγτῦγ. 660 
ΒοοοΚΙ. ϑίααύβῃ, 1. Ρ. 166, 26 Αὐδρ. 

ἐὰν πάμπολυ ταύτης τῆς μεγάλης εὐερ- 
γεσίας) ΒΌΡΡΙΥ πράττηται, ἀπ ΟΟΙΩΡ. 
Ἐῖρμα5, Οουα. ἂρ. Αὔμθῃη. 84. Β, τούτων 
μὲν ὀβολόν, εἰ πολύ, τίθημι. ΑἸ80 ΑΡοΙΪ. 
26 Ῥ», ἔξεστιν, εἰ πάνυ πολλοῦ, δραχμῆς 
πριαμένοις κατιλ. ΤΤΠ6 αὐηχοϑῦ 5Π86 δ δ᾿ 
515 ον {}}18 ρτϑαῦ βδύνυ 06 15 ὕννο ἀν ΔΟἤ ΧΩ 8, 
ἴον βανίηρ Ὅμ6. ρσοοᾶάίμδῃ, 15. οἰ] θη, 
ΠΒ ΤΏΟΠΘΥ, ἃπα 111ῖ8 ψοιηδηκιπᾶ. ἐν 
μετρίῳ σχήματι, “ὶῦ ΠπΑΘΒα αἱ πρ᾽ ΘΔ. - 
τῖαρα,᾽ νι ποῦ ῬΟΙῚΡ οὐ ραγταθ. σχῆμα, 
85. 5'[8110. γῬοϊηῦβ οαὖ, 18 ποὺ “ γοβύϊδιιβ,᾽ 
Ῥαὺ “αδιδαβ; “φῬογῦ, “Ὀθδυϊηρ',᾿ “ΘΘΠΘΙΆ] 
ἀϑροοῦ. δο δορὶι. Απύ., καὶ (ἢ τύραννον 
σχῆμ᾽ ἔχων. Ἰμαοΐλη, "ΠΟ Π,, 6. 54. οὗτος 
ὁ τὸ σχῆμα εὐσταλής, καὶ κόσμιος τὸ 
βάδισμα, καὶ σωφρονικὸς τὴν ἀναβολήν. 

612. λογίζεται οὖν ὅτι οὐκ 16 Π6ρἃ- 
ὑϊνθ Ὀθ]ομρ5 ῬΡΥΌΟΡΟΥΥ ὕο ὑΠ6 βϑοομα ᾿πῺΡ 
ΟΥ̓Ἠ 0Π6 βοηΐθποθ, τούτῳ δὲ βιωτέον ἐστί. 
ΤΠ τηραϊδαξινο Β.ΕΙΡΡΟΥ οαμποῦ ὑο]ον αὔθ 
ὑπ6 ᾿ποοηβιβῦθ οὐ οἵ βυρροβίηρ ὑμαῦ {7 ἃ 
18}. ἸΆῈ ὈΟΘΤΙ Ωρ ΠΟΥ Δ ἢ ἸΠΟΌΤΆ]6 ὈΟΟΣΪΥ 
αἴβθαβ δα Ὀϑῦθου βου αὖ 588 πᾶ ἤᾶνο 
ἄομθ νι 1ῦ, Ομ. νγοθ6 50] 15. ἃ 1η858 
ΟΥ̓ νῖοθ δῃᾷὰ οουγαρύϊοα οὐρῦ ἴο Ἰϊνα 
ΟἿ, Δα ν}}}} Ὀ6 ρ,ΘΔΌΥ ὑπ Ὀούδον [ὉΣ 
Ἠΐθ. ῬΥΘΒΟΥΨΟΥἶΒ. ΘΧΘΥῬΟη5, Η ΎΒ0}, τη- 
δοσοπηύαὈΥ Ὀγδοϊκούθ οὐκ, Ὀὰῦὺ 0811}. 
ῬΙΟΡΘΓΙΙΥ͂ ΠΟΙΠΡΑΙΌΒ 616 π, οὔκουν οἵ γε 
ἀγαθοὶ ἡνίοχοι κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὐκ ἐκπίπ- 
τουσιν ἐκ τῶν (ευγῶν, ἐπειδὰν δὲ θερα- 
πεύσωσι τοὺς ἵππους... τοτ᾽ ἐκπίπτουσι. 
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Ἃ Ἁ ῪΚ Ἁ 9 ’ Φ Ἃ 

μασι κατὰ τὸ σῶμα συνεχόμενος μὴ ἀπεπνίγη, οὗτος μὲν 
» ᾽ 3 χ 4 9 9 ’ Ἁ Ρ] Ἁ ε 9 3 ω 3 Σ αὶ 

ἀθλιός ἐστιν ὅτι οὐκ ἀπέθανε, καὶ οὐδὲν ὑπ᾽ αὐτοῦ ὠφέ- 

ληται; εἰ δέ τις ἄρα ἐν τῷ τοῦ σώματος τιμιωτέρῳ, τῇ 
ἴω. Ν ’ » Ν Δ ᾽ δὲ ’ 

ψυχῇ. πολλὰ νοσήματα ἔχει καὶ ἀνίατα, τούτῳ δὲ βιωτέον 
; κι » 

ἐστὶ καὶ τοῦτον ὀνήσειεν, ἄν τε ἐκ θαλάττης ἂν τε ἐκ 
, ϑ » ε “- ͵ 9 3 ΕῚ 

δικαστηρίου ἂν τε ἄλλοθεν ὁποθενοῦν σώσῃ, ἀλλ᾽ οἶδεν 

ὅτι οὐκ ἄμεινόν ἐστι ζῆν τῷ μοχθηρῷ ἀνθρώπῳ: κακῶς Β 
ΝΥ ῪΝΝ 

γὰρ ἀνάγκη ἐστὶ ζῆν. 
ΤΙ ΧΥΙΙΠ]. διὰ ταῦτα οὐ νόμος ἐστὶ σεμνύνεσθαι τὸν μ 

’ἤ ε ῪΝὯῸ κὺ ’ 

κυβερνήτην, καΐπερ σώζοντα ἡμᾶς. οὐδέ γε, ὦ θαυμάσιε, 

τὸν μηχανοποιόν, ὃς οὔτε στρατηγοῦ, μὴ ὅτι κυβερνήτου, 
» » 39 Ν 9 ’ 4“ ’ ᾽ ’ 

οὔτε ἄλλου οὐδενὸς ἐλάττω ἐνίοτε δύναται σώζειν" πόλεις 
Ν » Ψ ν ᾽ὕ ’ ὃ '»» ᾿ν Ἂ ὃ 

γὰρ ἔστιν ὅτε ὅλας σώζει. μή σοι δοκεῖ κατὰ τὸν δικα- 

νικὸν εἶναι ; καίτοι εἰ βούλοιτο λέγειν, ὦ Καλλίκλεις, ἅπερ 

ὑμεῖς, σεμνύνων τὸ πρᾶγμα, καταχώσειεν ἂν ὑμᾶς τοῖς Ὁ 

λόγοις, Χχέγων καὶ παρακαλῶν ἐπὶ τὸ δεῖν γίγνεσθαι μη- 
χανοποιούς, ὡς οὐδὲν τἄλλά ἐστιν ἱκανὸς γὰρ αὐτῷ ὁ 

λόγος. ἀλλὰ σὺ οὐδὲν ἧττον αὐτοῦ καταφρονεῖς καὶ τῆς 
͵7 “Ὁ 9 ’ὔ ἣν ε 9 9 , 9 ὕ “Ἃ Ἶ 

τέχνης τῆς ἐκείνου, καὶ ὡς ἐν ὀνείδει ἀποκαλέσαις ἂν μη- 

“ὙΥ6 οαηηοῦ ΒΌΡΌΟΒΘ ὑϊιαὺ 5111{π ἀχίνουβ, 
γγΠ0Ὸ 816 ποὺ ὑβτονγα οαὖὔ θη {6 ῖν ὕδατα 
15 ΤΥ, 011] Ὀ6 ἀΠ80]6 ὕο Κορ ὑποὶν [οοῦ- 
ἴῃρ' ψῃθὴ αγινὶπηρ νν611- ὈγΌΚο βύθϑαϑ. 
1ῃ τούτῳ δὲ βιωτέον ἐστὶ καὶ τοῦτον 
ὀνήσειεν, ὕπο γ6 15. ἈΡΡΑΥΘΠΓΥ͂ ἃ ΟΠΔΠΡ 
ἔχου αἰσθοῦ ο ΟὈ]αὰ6, ἃ5 ΤΊ. 18 Ὁ, 
μηχανώμενος ὅπως μηδεὶς τὸ γεγενημένον 
γνώσοιτο, νομιοῦσι δὲ πάντες κιτ.λ. 
Οοπνούβοὶν Μομοχ. 240 Ὁ, διδάσκαλοι. .. 
γενόμενοι, ὅτι οὐκ ἄμαχος εἴη ἡ Περσῶν 
δύναμις, ἀλλὰ πᾶν πλῆθος . -. . ἀρετῇ 
ὑπείκει. 80 δύβ!., θὰῦ μ6 ὑγδηβ]αῦθϑ 
ὀνήσειεν ἃ5 1ῇ 1ῦ χογ6 ρούθῃςια), “ανατὶ 
Ῥοβϑβο.᾿ [Ι͂ ὙΏΪΟΝ οα85806 νὙ6 τηυσϑῦ τρδᾶ 
ὀνήσειεν ἄν, οἱ ἂν ὀνήσειεν, ἃ5 Ηριηᾶ, 
Βαρροϑύθ. [δ1ὴ ποῦ νγατο Οὗ ΔῺΥ οοΥ ὕδατι 
1ηβύδποθ ἴῃ Αὐδὶο ρτοβ6 οὗ ὕΠ6 οτηϊδδίοι οὗ 
ἄν, ννβοσα ὑπ6 50-081164 ορίαθινα 15 δνὶ- 
ἀδηθ]γ ροΐθηὐϊα]. ΤΠαῦ ααοίαα ἴῃ Ηοἱα.᾿ 5 
πούθ 15. ποῦ ἴῃ ροϊηῦ, ὈΘΙηρ' ΔΠ ΟΥΟΙΠΔΡΥ 
886. ΟΥ̓ ογαῦϊο ΟὈ]αα. ἔδρ. 852 0, 
ααοίοα Ὀγ Καμπηον (61. τ. αν. ὃ 426, 
Οὔ 5. 1), 15 δα 8}}γ υυἱάθ οὐ ὕΠ6 τᾶν, ΤῸΣ 
ὕποτο ὕΠη6 ἄν 15 ΤΠ ΘΡΘΙΥ ποῦ τϑροεαΐθᾷ. 

Β. μή σοι δοκεῖ κατὰ τὸν δικανικὸν 
εἶναι) “Ὑοὰ ψου]ᾶ ποὺ ὑμῖηκ οὗ Ὀτὶηρ-- 
ἱηρ᾽ Ὠϊπγ, ὉΠ 6 ΘὨρΊΠ661,, ἄονν ᾧο {116 Ἰον 6] 

ΟΥ̓ ἃ γτογθ δἀνοοαίαῦῬ᾽ ὥὄγιωρ. 211 Ὁ, 
ὃ (86. αὐτὸ τὸ καλὸν) ἐάν ποτε ἴδῃς, οὐ 
κατὰ χρυσίον τε καὶ ἐσθῆτα καὶ τοὺς 
καλοὺς παῖδας καὶ νεανίσκους δόξει σοι 
εἶναι. 

Ο. ἱκανὸς γὰρ αὐτῷ ὃ λόγος) ἀοττη. 
Τὺ. ““ἀθηη δὴ αγάπάθη υνᾶταθ 65. ἴἤτα 
πἰοῦ [616 η. Βούξου ὑμπᾶηῃ θα 1.5 
“«Νατη Ἰαυρα οἱ ἰοθηαὶ οορὶδ.᾿ λόγος 15 
06 ὑμθηλθ οὐ ρα πιθηῦ ὕακθη ἋΡ ὉΥ 
6 Βαρροβοᾶ θῃρίηθου, νὴ 11 Ππὰ 
ῬΙΘηῦΥ ὕο 540 αρουῦ 10. Ὑδ τηϊρῃ 580 
“18 ὑμθιὴθ 15 ἃ ἔα] οἤθ.᾽ [Ι͂ἢ {Π6 
Ῥγθνῖουβ οἰαβα ὑοῦ 185. 80 δρρδγθηῦ 
Ῥ᾽ομαϑιη, ἐπὶ τὸ δεῖν γίγνεσθαι ἴῸ ἐπὶ 
τὸ γίγνεσθαι. ΤΥ. “ΔΥραϊηρ' Δη ΡΥ680}}- 
ἴὴρ ἋρΡ ὑμ6 ἅἀαῦγ οὗ Ὀθοουηϊηρ' ΘΠΡΊΠΘΘΙΒ 
-τ- πὸ οὔμου Ῥυοίδδβδιοη. Ὀθῖηρ ννουῦῃ ΒΥ 
ὑπίηρ.; 

ὡς ἐν ὀνείδει ἀποκαλέσαις ἄν] ΤΠ 
ΘοΥρ. ἀποκαλεῖν ΘΘΠΘΙΆΙΪΥ 1 011685. ὕἢ 8 
ὡς ἐν ὀνείδει, ἃ5 ΤὨολοῦ. 168 Ὁ, χαριεν- 
τισμὸν ἀποκαλῶν. Ἰ)οχηοβίῃ. Εἰ, Τ,. ». 417, 
λογογράφους τοίνυν καὶ σοφιστὰς ἀπο- 
καλῶν τοὺς ἄλλους καὶ ὑβρίζειν πειρώ- 
μενος, αὐτὸς ἐξελεγχθήσεται τούτοις ὧν 
ἔνοχος. ὃ0 ἴῃ Χϑηορῆοη, ϑΟΡ]ΙΟΟ165, 
ἘανιρΙοθ, Βαῦ ἴῃ ὕΠ6 ΒΡ. ΓΙΟὰΒ ΘΊΒΥΡΠτΙΒ 
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’ ΙΝ ΜᾺ εν» 9 “ »9. «ἃ ὃ ἰφὶ θ , χανοποιόν, καὶ τῷ υἱεῖ αὐτοῦ οὔτ᾽ ἂν δοῦναι θυγατέρα 
3 ᾽ » 9 “Ἁ 3.ϑΑΝ [φ ἴω “ Ν 39 [ά ἐθέλοις, οὐτ᾽ ἂν ἀὐτὸς τῷ σαυτοῦ λαβεῖν τὴν ἐκείνου. 
καΐτοι ἐξ ὧν τὰ σαυτοῦ ἐπαινεῖς, τίνι δικαίῳ λόγῳ τοῦ 

“ “ Ἂ “ » λ Ὄ φ δὴ » μηχανοποιοῦ καταφρονεῖς καὶ τῶν ἄλλων ὧν νῦν δὴ ἔλε- 
Ὁ γον ; οἶδ᾽ ὅτι φαίης ἂν βελτίων εἶναι καὶ ἐκ βελτιόνων. 

ἣν Ν ᾽ 3 Ν ἊΨ» ἃ “τι φᾷ 3 3 5.0 ἢν “Ὁ 39 
τὸ δὲ βέλτιον εἰ μὴ ἔστιν ὃ ἐγὼ λέγω, ἀλλ᾽ αὐτὸ τοῦτ 

ἐστὶν ἀρετή, τὸ σώζειν αὑτὸν καὶ τὰ ἑαυτοῦ ὄντα ὁποῖός 
τις ἔτυχε, καταγέλαστός σοι ὁ ψόγος γίγνεται καὶ μηχα- 

“Ὰ “ Ν ω » ων “" 
νοποιοῦ καὶ ἰατροῦ καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν, ὅσαι τοῦ σώ- 

Ψ ’ 9 3 “ ἤ [2 Ἀ ΕΝ 

ζειν ἐνεκα πεποίηνται. ἀλλ᾽, ὦ μακάριε, ὁρα μὴ ἀλλο τι 
᾿ ΄ Ν ᾿ς Ὁ Ν “ »Ὺ»Ὃ- ὔ Ἁ ᾽ 

τὸ γενναῖον καὶ τὸ ἀγαθὸν ἢ τοῦ σώζειν τε καὶ σώζεσθαι. 
μὴ γὰρ τοῦτο μέν, τὸ ζῆν ὁποσονδὴ χρόνον, τόν γε ὡς 
ς »,᾿ » 9 ’ἤ 9 Ἂς 9 ’, 3 Ν 

ἀληθῶς ἀνὸρα ἐατέον ἐστὶ καὶ οὐ φιλοψυχητέον, ἀλλὰ 

ἐπιτρέψαντα περὶ τούτων τῷ θεῷ καὶ πιστεύσαντα ταῖς 
Ν φ Ἂ ε ’ 

γυναιξὶν ὅτι τὴν εἱμαρμένην 

6 ἤαγο ἀποκαλοῦσιν εὐβούλους, απα 1ὖ 
ΤΩ 6 οΟὐβουνρᾶ ὑμαῦ ἴῃ Ἰαΐου αυθοὶς 
ΒΘΏΘΙΆΙΠΥ, ἀποκ. 15 ἀαδρᾷ ἴῃ ἃ ὩΘαΐγα] ΟΥ̓ 
Ἰαυἀαύουυ, ἃ8 ν}6}1 85 ἴῃ ὑπ6 νἱδαροτγαύνθο 
Β6Ώ856, ὙΏΪΟΙ. ἰΒ ὕ 6 ΟἿΚΥ Οδ πούϊοοα ὮὈΥ 
Ὧν. Βομπαεαϊάβοι, Ν. ταῦ, ὃ 184, ννῆο 80- 
σουπίβ ἴθ ΔῈ ΠΡΘΏΪΟΌΒ. ΤΩΔΏΏΘΥ [ῸΓ {86 
δαά 56156 οὗἉ ὕπθ οοτηροϊηά. 

Ὦ. καταγέλαστός σοι ὃ ψόγος) (Ο4111- 
ΟἷΪ65 βθϑὴϑ ἔσοιη ὑπ οοηὐοχῦ ὅο Πδγθ 
Ῥδθὴ 8 τϑῃ οὗ ὑϑη]ς. Α οἰδίζθῃ οὗ {Ππθ 
γηϊαα]6. οἷαθ5. νου ἃ ΒΟΔΥΌΘΙΥ Πᾶν ἀ15- 
ἀκλϊπμϑα ὕο 4110 Ὠϊγη5616 νυ ἃ. ΡΒ γϑιοῖδῃ, 
Υ μαύονου ᾿6 τηϊρῦ ὑμῖηῖς οὗ ἃ μηχανο- 
ποιός. Ιῃ ατϑθοθ {Π68 τηθαᾶ!ϊοα] ῬΓΟ ΒΒΊ0 5 

, νὰ8. οβίθθιηρα “1106 181. ὅθ ΒΚ υ Β 
“ΠΟ δΥο165, Ρ. 281, Τυϑηβὶ. 

μὴ γὰρ τοῦτο μέν, τὸ ζῆν ὁποσονδὴ 
χρόνον] “ΕῸΣ ὕμ6 απδβίϊοη οὗ Ἰινίηρ᾽ ἃ 
ἔδυ ὙΘΑΥΒ ἸΩΟΥΘ ΟἹ᾽ 1658 15 016, 1 ΔρΡΥθ- 
Βομαᾶ, νν ϊοἢ Π6 γγΠ0 18 ΤΘΆΠῪ δηᾶ ποῦ ἴῃ 
ὩΘΒΠ6 ΟΠ]Υ͂ ἃ ΠΏ, Ὑ}011] ἀο ν781}1 ὕο ἀἸβυη 155 
ἔνροτῃ πὶβ ὑποὰρὐθ.᾽ ΑΔ οὈ]δούϊοῃ νγὰβ 
ἰάθη ὈῪ Βαύνιμαμμι ἕο {116 σοπδίγαοῦϊοι 
μὴ---ἐστί, Ο]]οννηρ; μὴ ἢ. Ἠθδ δοοοτά- 
ἸΠΡῚΥ γγοροβοᾶ καὶ γὰρ τοῦτο μέν, Ὀαὺ 
Δἰζουυναγβ τϑοληϊθᾶ. 6 86 Οὗ μή ἴῃ- 
ξογσοραῦννο οὐ ἀσθιθαύινο νι ὉΠπ6 ἱπαϊο. 
15 τθοορ!ϊΖοα ὈΥ ρυδιιτηδυῖδηθ. ΑἸσ. 1]. 
189 ν᾿, ὅρα μὴ οὐχ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει. 
Βόρ". Τύθο}. 551, ταῦτ᾽ οὖν φοβοῦμαι μὴ 
πόσις μὲν Ἡρακλῆς Ἐμὸς καλεῖται, τῇς 
νεωτέρας δ᾽ ἀνήρ. ἼὩυο. 11. ὅ8, νῦν δὲ 
φοβούμεθα μὴ ἀμφοτέρων ἡμαρτήκαμεν. 
1βοον. δὰ ΡΒ}. Ρ. 8ὅ 8, ἐξεπλάγησαν μὴ 

9503 «ἃ “ 3 Ι ἈΝ 95. 

οὐδ᾽ ἂν εἷς ἐκφύγοι, τὸ ἐπὶ 

διὰ τὸ γῆρας ἐξέστηκα τοῦ φρονεῖν (ΒΕΚΚ. 
ἐξεστηκὼς ὦ). ὙΤποαρῦ. 196 Β, ἐνθυμοῦ 
μή τι τότε γίγνεται ἄλλο, ΏΟΥΘ 566 
Ἡρὶμα. Τη 481] [Πο886 οββθ8 μή ἀδηοῦθβ 
ἀουθὺ ΟΥ̓ γηϊϑρίνιηρ' ΘΟΠΟΘΥ Ὡἰωρ ἢ 6 ῬΥ6- 
Βθηῦ χαῦμο ὕμϑη ἴθ. [ῸΓ ὑπ ξαύατα. 
Ἡδηοθ ὑμ6 ἔγοαπθθηῦ 86 οὗ μήποτε ἱπ 
Αὐἱϑύου]θ, νου 8δῃ ἀπορία 15 βΒαρρσοβθα, 
ἜΠΗ. Ν, χ. 1. 8, Μή ποτε δὲ οὐ καλῶς 
τοῦτο λέγεται. Ἐτοτὴ ὑπὶβ ὕμ6 ὑγαπβι οι 
ἴο ὑμθ6 Ἰαύθσ. τηθαπῖτρ “ΘΙ ΠΡ 5 18. ΝΟΥ͂ 
ΘΕ85Υ. ΕῸΡ ὁποσονδῆ 6 ΜΒ. ρἶνθ 
ὁπόσον δέ οΥὐ δεῖ, 06 ΦΌτΤΩΘΡ Ὀθὶηρ' Τ6- 
ὑαϊηπρα Ὁ ὑπ6 Ζύσιοῃ οαα. ΤῆΘ διβθῃ- 
ἀαύϊοη εὐκτέον ἕο ἐατέον γτηδὺ 6 Ῥεαββθᾶ 
ΟΥ̓́Θ ἴῃ 5] θηοα; Ὀπὺ Ο. Ἐς ΗουδΠ 5 
ἡδὺ μὲν τοῦτο τὸ ζῆν, ὁπόσον δὲ χρ. 
κιτ.Ὰλ., ἀθβοῦνοβ ἤο 6 χηθηὐίοηθα ἔον 108 
Οαχοβιῦυ. ὅϑ411}.᾽8 μὴ γὰρ τοῦτο μέν, τὸ 
ζῆν: ὁπόσον δὲ χρόνον. κιτ.Ὰ. ἈΡΌΘΔΙΒ ἴο 
Τὴ8 ΨΘΙῪ ἰᾶτηθ. Ηδθ ᾿ηξουρυοίβ πἰβ ὑσχὺ 
μὰ : ““ΠΟ]1 δηΐ ραΐατο ᾿ἰϑυυα ααϊάθιη, 
ν᾽ ἀ6]1οοῦ αὖ νῖναδ, ποποδύσστη ἀξαπθ θοητιηὰ 
6586: πη0 αὐϑηηᾶϊα (νἰναῦ) Ιὰ δϑατῃ, ααὶ 
ΨΘΙΘ Ψὶν διῦ, ΘαΤαγΘ ἢοπ ορογἐοῦ,᾽ ἄο. 

Ἑ. πιστεύσαντα ταῖς γυναιξίν) Βου 
ΔΡΡΟΒιύοΙΥ αὐοΐοβ (ἴο. Ν. 2. 1. 20, 
“πδηθ! μᾶθο Ῥ}Π]ΟΒορΐα δοϑυϊιηδ μα 
οϑύ, οἂϊ ὕβα αδτ ἈΠΟ Ὰ]}18 οὖ ἢ8. αυϊάθιη 
᾿ηαἀοοῦβ ἔαῦο βοὺὶ νϊἀοηῦτπ οἸηηἶα." τὸ 
ἐπὶ τούτῳ ΞΞ “ἴῃ ὑμ6 ποχῦ ρἰδοθ “ἀά- 
ΨΘΓΌΙΙ Ἰοσο δΔαῃιθοῦυν τὸ ἐπὶ τούτῳ, τὸ 
ἐπὶ τῷδε νοϊαῦ τὸ μετὰ τοῦτο. ΑΡροὶ. 
27 8, ἀλλὰ τὸ ἐπὶ τούτῳ ἀποκρίναι, ἔσθ᾽ 
ὅστις εἰς. Ἡοϊπᾶ, 
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' ’ »»39 ἃ ’ ἴω ἃ ’ ’ τούτῳ σκεπτέον τίν᾽ ἂν τρόπον τοῦτον ὃν μέλλοι χρόνον 
“ ρ ἴω “Ἂ ’ 

βιῶναι ὡς ἄριστα βιῴη, ἄρα ἐξομοιῶν αὑτὸν τῇ πολιτείᾳ 
, 5 -τ ἃ 9... ἡ δ “ ν.» “- Ν :Ε ε ,ὕ ᾿ ταύτῃ | ἐν ἡ ἂν οἰκῇ, καὶ νῦν δὲ ἄρα δεῖ σὲ ὡς ὁμοιότατον 518 

Ψ. ἴω ’ἤ’ κ 9 Ἂ 9 ’ γίγνεσθαι τῷ δήμῳ τῷ ᾿Αθηναίων, εἰ μέλλεις τούτῳ προσ- 
᾿ 3 Ν ’ Υ͂ 9 οὼ » “δῦ 39 

φιλὴς εἶναι καὶ μέγα δύνασθαι ἐν τῇ πόλει; τοῦθ ορα εἰ 
Ν “ Ν ε, Ψ Ψ ’ 3 Ὺ ᾿ 

σοὶ λυσιτελεῖ καὶ ἐμοί, ὅπως μή, ὦ δαιμόνιε, πεισόμεθα 
ν ᾿ Ἃ Ἁ ᾽ ἴΆ Ν ’ὔ 

ὅπερ φασὶ τὰς τὴν σελήνην καθαιρούσας, τὰς Θετταλίδας" 
“ κι “Ὁ ἴω ἊΣ 

σὺν τοῖς φιλτάτοις ἡ αἵρεσις ἡμῖν ἔσται ταύτης τῆς δυνά- 
μεως τῆς ἐν τῇ πολει. εἶ δέ σοι οἴει ὁντινοῦν ἀνθρώπων 

- παραδώσειν τέχνην τινὰ τοιαύτην, ἥτις σε ποιήσει μέγα 
᾿ 39 δΝ ’ὔ ἴω, 3 ’ἤ » ΄Ὺ ᾽7 9 

δύνασθαι ἐν τῇ πόλει τῇδε ἀνόμοιον ὄντα τῇ πολιτείᾳ εἴτ᾽ Β 
φΦι ᾿ Ἂς » Ψ δ ἙΝ Ν “ἊἉ ε 9 Ν ἴδ 3 9 “Ὁ ἐπὶ τὸ βέλτιον εἴτ᾽ ἐπὶ τὸ χεῖρον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐκ ὀρθῶς 
βουλεύει, ὦ Καλλίκλεις: οὐ γὰρ μιμητὴν δεῖ εἶναι ἀλλ᾽ 
αὐτοφυῶς ὅμοιον τούτοις, εἰ μέλλεις τι γνήσιον ἀπεργά- 
ζεσθαι εἰς φιλίαν τῷ ᾿Αθηναίων δήμῳ καὶ ναὶ μὰ Δία τῷ φ Φ ᾿ς “ ὭΜΙ μ τῳ 
Πυριλάμπους γε πρός. 

ὅ18. καὶ νῦν δὲ ἄρα δεῖ σέ] “Απάᾶ 
Ὑνοῦμου αὖ ὑπο φργυθϑοηῦ ᾧϊπηθ 1ἴὖ 15 ποῦ 
ὙΟῸΓ 5Ρ6 014] ἀαύν ὕο τϑκθ γὙου 86} 88 
ἘΚ ἃ8 Ῥοββι 16 ἤο ὕπο Αὐπθηΐαη ἀθηλαβ, 
1 γοὰ νγνουϊα τηᾶ]το ἔπιθι 5. νυ Ὁ, ἀπά 
Δοααϊν συθαῦ ρου ΘΥ πα ᾿ηἤθπθηοθ ἴῃ 6 
βύαῦο. ἄρα -ξῷ “8}1 πίηρβ οομῃϑιογϑᾶ, 
ΤῊ6 οἴασθο ἀθροηβ ομ σκεπτέον, ἃ5 1ἢ 
πότερον δα [Ὁ]]οννοα υυἱὐἢ ἃ μϊῦθ νου, 
Ἰηϑύοεα οὗὨ ἄρα ννἱῦ}} ἃ ρῬγυϊοῖ ρ]6. 

ὅπως μὴ πεισόμεθα) ὅο Ηοϊηά. ΤῸγ 6 
ΒΟ]οΙϑῦϊο πεισώμεθα οἵ φαγ]ον οαα. ΤΠ 
οὐ ἀαύοη 15 οοηῇντηθα Ὀγ ὑπ Βοαὶ!. 
Βοίοιο ὅπως, ὅρα 15. νἱχύμα!Υ τϑροαίθα, 
πα ὍΠ6 ΦΟ]]οννἱηρ' ἔσται 15. ἴῃ ΔΡΡοβιῦοη. 
γι πεισόμεθα. “866. ὑμαῦ νγ ἀο ποῦ 
Βα ΠΥ ὉΠ6 Βαρροβοα ἔφξθ οὗ ὕΠοβθ υυιύοοϑ 
οὗ ΤΏ ββαΥ 0 Ὀγΐηρ ΟΥ̓ ΟΥΥ ὕο ὈΥΪΏρ' 
ὑΠ6 Ἰηοοη ἄοννῃ ἕλοι ὕπθ βυ. 60, 1 
γηθὰη, ὑμπαῦ ὕμθ οῃοῖϊοθ οἵὗἤὁἨ ὑμαῦ ροὶ]ὶ- 
0108} Ῥόονγο νγ8 Βροα οἵ, ἀο ποῦ οοβῦ τ 
411 ὑπαῦ ννα μοϊὰ τηοβῦ ἀθαν." 716 Οὐχ. 
αὐούο γιγρ. Ε0]. νι]. 69, ““Οδνιηῖπα νοὶ 
ΘΔ 610 ροββαηῦ ἀράποουο [μη8η1. Αὐϑῦ. 
ΝΡ. 749, ψθν Οὐὐτορβίδῆθθ ῬΥΌΡΟΒΘ5 
ἴο ρασομαβα ἃ ΤΊ] θββ λ Πδρ ΡΟΒββοϑβϑα 
ΟἿ ὉΠ 6886. Δοσοιη } ]Βῃγτηθηῦβ, ἴῸν ὑΠ6 ρῬαν- 
ῬΟΒ6 οὗ ἀοίναπατηρ' Π15 οὐρα ϊοΥ8---- Ὁ}, ἃ 85 
6 οΟὔβογνοϑ, εἰ μηκέτ᾽ ἀνατέλλοι σελήνη 
μηδαμοῦ, Οὐκ ἂν ἀποδοίην τοὺς τόκους. 
Ταοαὰθ (Ρμαγ8. νἱ. 498 564.) ἀθβουῖθοϑ 
να ἢ 118. ἀϑθλ] αἰ Π ΒΟ ο55. ὕΠ0 ὈΪΔΟΙ αὐὺβ 
οὗ ὕπο Τ]ιοββα!ᾶθβ. [ΤΙ ῬαΥ ΙΟΪ 566 

ν 3" 

ὅστις οὖν σε τούτοις ὁμοιότατον 

11πη6 499, “1115 οὖ βἱάογα Ῥυϊτησηγ Ῥτδο- 
οἷριῦϊ ἀράποία ροῖο: Ῥῃοθθθααθ βουθηδ 
ΝΟ αἰϊύον, ἀἰγ 5 νου θοσ γα οὔϑοθδθα γ 9 Π6- 
5, Ῥ]]αϊῦ, οὖ ὨρτῚΒ ὑθυτθηΐϊβααθ ᾿ρσηὶθὰ5 
αὐϑὶῦ, Θαδπλ 51 ἔγαύθσπα ῬυΙ θουθῦ ᾿τηᾶ- 
δῖηθ (6115. ΤΠῸ βαρουβυϊθίοι ὑπαῦ 016 
ΘΧΘΓΟβα οὗἨ βαρθυμαῦσχα! ἱηῆἤποποθ 15 
ἀν ν ρυτομαβοα ᾿γ ὅμθ δἀδθρὺ 85 βὰ1- 
γινοα ὕο τηοᾶθυη ὑπηθ5. [ᾧ 15 Θχρυθϑβοα 
ἴῃ ὕπ6 ατὐθοῖκ ρῥιόνου (ΡΑΙΟΘιΙΟΡΥ. 11. 
Ῥ. 417, Τιοαΐθ0}.), ἐπὶ σαυτῷ τῆν σελή- 
νην καθέλκεις" ἐπὶ τῶν ἑαυτοῖς κακὰ 
ἐπισπωμένων. αἷ γὰρ τὴν σελήνην καθελ- 
κούσαι Θετταλίδες λέγονται τῶν ὀφθαλ- 
μῶν καὶ τῶν ποδῶν στερίσκεσθαι. ον 
086 1ἄϊοτχ σὺν τοῖς φιλτάτοις, ΘΟἸῊΡ. Χοη. 
Ογν. 1. 1, 84, σὺν τῷ σῷ ἀγαθῷ τὰς 
τιμωρίας ποιεῖσθαι. ῬϑύΆ]10. φαοῦύο5 Ηοιη. 
1]. τν. 16], σύν τε μεγάλῳ ἀπέτισαν, Σὺν 
σφῇσιν κεφαλῇσι, γυναιξί τε καὶ τεκέεσσι. 
.Β. οὐ γὰρ μιμητὴν δεῖ εἶναι) “1Τῦ νν1}} 

Ὡοῦ 4ο,᾽ 5805 ΞΟΟΥ., “ΤἸΔΘΥΘΪΥ ἴο ΘΟΡΥ ὕπθ 
νγᾶγ 8, ΜΏΘΌΠΟΥ οὗ ὑπ Αὐμθηΐδῃ Τθυητ5, 
ΟΥ̓ ὅπ6 Ἰθϑμιὰβ οὗ ῬυΥ]ΔΊΏΡΟΒ5; γοὰ πιτιβῦ 
Ῥ6 τϑάϊοα]ν ΕἸκο ὕΠοιὰ 1 γοὰ νγου]ὰ τηλῖκο 
ΔΗΥ͂ Υ68] ῬΓΟΡΎΘΒΒ ἴῃ ὑΠπ6 ΔΙΘΟ.Ι ΟΠ 5. δἰ ΠΣ. 
Οὗ 0616 ΤΟΥΤΊΟΥ, ΟΥ̓́, ὈΥ Ὠράνθῃ, οὗ ὕπο Ἰαδῦον 
οἰ ΠοΓ.᾿ τούτοις Υϑίϑυβ ὅο ὑΠ6 ΑὐΠΘηΪΔ 5 : 
6 “Ἰ)οιηὰβ οὗ Ῥυυιατηροβ᾽ Ὀοίηρ 8ὴ 
ΔΕροΥ -πουρῦ. Βα 1 15 ἀ Ποῦ ὕο γοπᾶθυ 
ὕμ6 Ῥαβϑβαρο 1ηὑ6]]ΡῚ Ὁ }]γΥ νι ποαῦ 5οιηο 
ΒΌΘΙ ΡῬΥΌΪΘΡΒΙ5. 85 ὑμαῦ δαορίοα ἴῃ {116 
ὑυ 5] θη. 
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9 “ς », , ε 9 [ον 4 

ἀπεργάσεται, οὗτός σε ποιήσει, ὡς ἐπιθυμεῖς πολιτικὸς 
5 ΣᾺ χ ᾿ 

Ο εἶναι, πολιτικὸν καὶ ῥητορικόν' τῷ αὑτῶν γὰρ ἤθει λεγο- 
ἊΨ “ Ψ, Ψ ’ἤ ἴω Ν 3 ’ὔὥ 

μένων τῶν λόγων ἕκαστοι χαίρουσι, τῷ δὲ ἀλλοτρίῳ 
» 3 ἄχθονται. εἰ μή τι σὺ ἄλλο λέγεις, ὦ φίλη κεφαλή. 
Δέγομέν τι πρὸς ταῦτα, ὦ Καλλίκλεις ; 

ΠΧΙΧ. ΚΑΛ. οΟὐἨ«κ οἶδ᾽ ὅντινά μοι τρόπον δοκεῖς εὖ 
λέγειν, ὦ Σώκρατες. πέπονθα δὲ τὸ τῶν πολλῶν πάθος" 
οὐ πάνυ σοι πείθομαι. 

ΣΩΣ Ὁ “δήμου γὰρ ἔρως, ὦ ̓ Καλλίκλεις ἐνὼν ἐν τῇ 

Ὁ ψυχῇ τῇ σῇ ἀντιστατεῖ μοι ἀλλ᾽ ἐὰν πολλάκις ἴσως καὶ 

βέλτιον ταὐτὰ ταῦτα διασκοπώμεθα, πεισθήσει. ἀνα- 
’, 3 Ν᾿ ν ’ 3» Ὧν Ἂς Ν ΦΌΝ - μνήσθητι δ᾽ οὖν, ὅτι δύο ἔφαμεν εἶναι τὰς παρασκευὰς ἐπὶ 

τὸ ἕκαστον θεραπεύειν καὶ σῶμα καὶ ψυχήν, μίαν μὲν 
Ἁ ε ᾿ ε “ Ν᾽ ε ’, Ἁ Ν Ἀ Ὑ πρὸς ἡδονὴν ὁμιλεῖν, τὴν ἑτέραν δὲ πρὸς τὸ βέλτιστον, 

μὴ καταχαριζόμενον ἀλλὰ διαμαχόμενον. οὐ ταῦτα ἣν ἃ 
τότε ὡριζόμεθα ; 

ΚΑΛ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ἡ μὲν ἑτέρα, ἡ πρὸς ἡδονήν, ἀγεννὴς καὶ 

οὐδὲν ἄλλο ἢ κολακεία τυγχάνει οὖσα. ἢ γάρ; 
ΚΑΛ. Ἔστω, εἰ βούλει, σοὶ οὕτως. 
ΣΏ. Ἢ δέ γε ἕτέρα, ὅπως ὡς βέλτιστον ἔσται τοῦτο, 

“, » ἃ 

εἴτε σῶμα τυγχάνει ὃν εἴτε ψυχή, ὃ θεραπεύομεν ; 
ΚΑΛ. Πάνυ γε. 

3 9 ᾿᾿ ως 9 ’ ε ἴω 9 Α ἰοὺ ἕῳ 

ΣΩ. ΖΑρ᾽ οὖν οὕτως ἐπιχειρητέον ἡμῖν ἐστὶ τῇ πόλει 
᾿ -- ,ν ΄ ε , 9 Ν δ 

καὶ τοῖς. πολίταις θεραπεύειν, ὡς βελτίστους αὐτοὺς τοὺς 

Ε0) 

σ. Λέγομέν τι] Τὴο τοῦτα αδαλὶ λέγω- 
μεν 18 Τουαπᾶ ἴῃ ἥνϑ οοαά. παιηθᾶ Ὁ. Βδἰκκ. 
Βυὺ {μ6 δοδὺ ρίνθ λέγομεν, ν Β1Ὸ ἢ, ἃ8 
Ἡδὶπα. τϑηα ΚΒ, 15 δ ῃ6ἀ ὈΥ ὑδ6 ὁοια- 
ΤῸ ον λα]α ἢ πῶς λέγομεν ; 

τὸ τῶν πολλῶν πάθος] Αἢ ΘΧΔΙΏΡ]6 οὗ 
[8 πάθος 15 Τουπα ἴῃ ὉΠ6 Δαἀῃλββίοη οὐ 
Μδηο, αὐτὸς ὅπερ οἱ πολλοὶ πέπονθα; 
τότε μέν μοι δοκοῦσι, τοτὲ δὲ οὔ, Μϑρη. 

95 σ. Οὐτηραγθ {6 νγ6}}- κονν Ῥαββᾶρθ 
ἴῃ Οἵσοιο, 186. Ὠῖ5Ρ. 1. 11, 24, “ἀυτη 
Ἰερὸ ἀϑβθηύϊου ; αατα ροϑαϊ Πθυατα . 
ἈΒΒΘΏΒΙΟ ΟΥ̓ Ὠἶ5. 111ἃ ΘΙ ὈΙΌαν :᾿ἢ 086 “ ἜΝ 
Ῥοϊῃρ; ὑμ9 Ῥμαβθᾶο οὗ Ρ]αΐο. 

Ῥ. ἐὰν πολλάκις ἴσως) “1η Οοᾷ. Βδρ. 
αι πᾶπι τϑοθηῦθ ΒΌΡΟΥΒουρῦ πὶ ἴσον.» 
Ηοϊμᾶ. ΤῊῖ8 βθθπὴβ (ὁ πᾶν Ὀθθὴ ἀοὴθ 
οὰ ὑπ6 βαργροβίζίου ὑμαῦ ἐὰν πολλάκις 

ΥΟΙ. Π. 

Ὑγ858 υαϑοα ἴῃ 6 βθῆβϑθ “81 1ουία;, 
ὑμαῦ ἴσως καὶ βέλτιον (“ Θα ΠΥ τ 61] οΥ 
θοῦρον ᾽) νοῦ ὑορούμον. Βαῦ ἰὖ 15 θούθου 
νὰ Ἡδϊηα. ὕο τοραγᾷ ἴσως 8ἃ58. ὑγᾶπ8- 
Ῥοβαδᾶ, δ5 1 να μβαα ΤὈυμα ἀλλ᾽ ἴσως, ἐὰν 
πολλάκις καὶ βέλτιον... διασκοπώμεθα, 
πεισθήσει. ἘῸΥ ΠΣ ΤΥ 50:16 σοαά, 
αν ὑμ6 απ-Αὐδϊο διασκεπτώμεθα. 

δύο ἔφαμεν εἶναι τὰς παρασκευάς) ὅ66 
Ῥ. 464 5 20]]. 
Ἂ: ἐπιχειρητέον--- θεραπεύειν ΠἸΌΘΓΑΙΙΥ : 

“οὐρθῦ νγν6 ποῦ 80 ἴο βϑῦ ὕο γνουῖκ ἀροι {}10 
οἷὖγ απὰ 1ΐϑ οἰδζθηβ ἴῃ οὐθυ ὕο ὑμὶν 
οηάδηοα, 85 ὑο ὑΥῪ ὕο τηϑ]ζο ὕμθμι ἃ5 ρΡοοα 
ἃΒ ὍΠΟΥ ὁ Ὀ6 τηλᾶθ᾽ Ηφγθ ὕπ6 ἴπηῇ. 
θεραπεύειν 18. ΘΡΟΧΟΡΘΕΙΟ, 8 ἴῃ 08 Ῥᾶββδρ'Θ 
αὐυούοα ὈΥ Ξύα]]0. ἔροτὰ ἄθρ. 1]. 416, 
ἐπιχειρῆσαι τοῖς προβάτοις κακουργεῖν. 

Ι, 

Δα 

» 
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’ ἴω » Ν Ἁ » ε 9 δι »Ὰ 

πολίτας ποιοῦντας ; ἄνευ γὰρ δὴ τούτον, ὡς ἐν τοῖς ἐμ- 
Ἐπ 50Ν » ϑ, 3 , 

προσθεν εὑρίσκομεν, οὐδὲν ὄφελος ἄλλην εὐεργεσίαν 
3 ’ὔ ΖΦ ΝΕ Χ λὴ Ψ θΘΥ ε ὃ ’ »: 

οὐδεμίαν προσφέρειν, εαν | μὴ καλὴ καγαθη ἢ διάνοια ἢ δ14 
“ 7 “Ὁ Ν Ῥ' “ἡ 3 ’ 

τῶν μελλόντων ἢ χρήματα πολλὰ λαμβάνειν ἢ ἀρχήν 
τινων ἢ ἄλλην δύναμιν ἡντινοῦν. θῶμεν οὕτως ἔχειν ; 

᾿ σ΄ 
ΚΑΛ. Πάνυ γε, εἴ σοι ἥδιον. 
ΣΏΩ. Εἰ οὖν παρεκαλοῦμεν ἀλλήλους, ὦ Καλλίκλεις, 

δημοσίᾳ πράξοντας τῶν πολιτικῶν πραγμάτων ἐπὶ τὰ 
ἴω “Ἁ ἴω 

οἰκοδομικά, ἢ τειχῶν ἣ νεωρίων ἣ ἱερῶν ἐπὶ τὰ μέγιστα 
οἰκοδομήματα, πότερον ἔδει ἂν ἡμᾶς σκέψασθαι ἡμᾶς 
αὐτοὺς καὶ ἐξετάσαι, πρῶτον μὲν εἰ ἐπιστάμεθα τὴν τέχνην Β 
ἢ οὐκ ἐπιστάμεθα, τὴν οἰκοδομικήν, καὶ παρὰ τοῦ ἐμά-. 

θομεν ; ἔδει ἂν ἢ οὔ ; 
ΚΑΛ4. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν δεύτερον αὖ τόδε, εἴ τι πώποτε οἰκοδό- 

9 ὃ ’ ἰδί «Ἅ, “ ’ Ν «“Ἁ Ὁ ’, μημα φῳκοδομήκαμεν ἰδίᾳ ἢ τῶν φίλων τινὶ ἢ ἡμέτερον 
αὐτῶν, καὶ τοῦτο τὸ οἰκοδόμημα καλὸν ἢ αἰσχρόν ἐστι. 
καὶ εἰ μὲν εὑρίσκομεν σκοπούμενοι διδασκάλους τε ἡμῶν 
ἀγαθοὺς καὶ ἐλλογίμους γεγονότας καὶ οἰκοδομήματα 

Ν ᾽ν Ν Ν Ν ἰὴ ’ 3 ὃ ᾳ 

πολλὰ μὲν καὶ καλὰ μετὰ τῶν διδασκάλων φκοδομημένα 

ἡμῖν, πολλὰ δὲ καὶ ἴδια ἡμῶν, ἐπειδὴ τῶν διδασκάλων ὁ 

ἀπηλλάγημεν, οὕτω μὲν διακειμένων, νοῦν ἐχόντων ἣν ἂν 
5», 3. ἘΝ Ν ᾿ » 3 δὴ ᾽ ’ » 

ἰέναι ἐπὶ τὰ δημόσια ἔργα: εἰ δὲ μήτε διδάσκαλον εἴχομεν 

ΟορΡ. Ῥμαραν, 242 8, καὶ νῦν αὖ δοκεῖς 
αἴτιός μοι γεγενῆσθαι λόγῳ τινὶ ῥηθῆναι. 

614. πράξοντας) 1 πᾶνα σίνθῃ {1:18 ἢ 
Ὁη86 δαὐμουν οὗ ἃ ἴθ. οοαὰ. Τῆο Ροϑὺ 
βοὴ ἴο ρῖνθ πράξαντες. ὅδο Βοά].; Ὀαυῦ 
ΔΟσοΡαῖηρ' ὅο ΟΔΙβίον α, “ὁ Βαργαβοσιρύατη 
ἃ Τηδ πὰ τϑοθηΐθ. πράξοντας 15 Θααὶν. (0 
ὡς πράξοντας, ἃ5 Ὅ2] 8, κολακεύσοντα 
ἄρα με παρακαλεῖς. 4110. ἀοίδηα5 πρά- 
ἔαντες Ὀθόδαβθο ἰὖ 156. οααὶν. ὅο ἐπιχειρή- 
σαντες πρᾶξαι. ΤῊ5 1 δὴ ἀΠ80}]6 ἴο ὑῃ- 
ἀογβίαμα, Βαίίημ. πράξοντες. ἘοΥ ὑΠ6 
σοθαϊῦῖνο πολιτικῶν πραγμάτων, ΟΘΟΙΡ. 
Ἄρρ. ἷν. 445 Ὁ, κινήσειαν ἂν τῶν ἀξίων 
λόγου νόμων τῆς πόλεως. 

Ο. πολλὰ δὲ καὶ ἴδια ἡμῶν] ““Ῥιούαχη 
αὖ ἡμέτερα αὐτῶν. Ποὶπά. ἜΕΚΚ,, 
ΒΌΆ110., απ Ἡΐγβοῆ, ἤν ἰδίᾳ ὑφ᾽ ἡμῶν, 
{6 Ῥγδροϑβιύϊου οσοαγτίηρ ἴῃ Ὀθαῦ 6 ΜΗ, 
ἰδίᾳ, ὑποὰρ Ῥοῦϊου βαρρονύθα, 15. ἱπᾶρ- 
Ῥιορυϊαῦθ ἤοΡΘ. [10 15. ῬΥΟΡΘΙΥ ορροβϑὰ 

ἴο δημοσίᾳ---“ἴὰ ἃ Ῥυϊναίο᾽ 85. αἰϑύϊη- 
συ ϊδμοᾶ ἤποτὰ ἃ ρα Ὀ]16 οὐ οἰολὰ] οαρδοϊίγ, 
Βαῦ ἃ γγοῦκ ἀοῆθ ἀπᾶου ῃ6 δΥ6 οὗ ἃ 
γηλϑύο" (μετὰ διδασκάλων) ἩΔῪ Ὀ6 ΟΠ6 
ἰδίᾳ, ὑποιῦρ Ὁ 15 ποὺ ἴδιον τοῦ μαθητοῦ, 
ἃ5 8 Ἰηἀθροηαθηῦ ῬοΥ Οὐ Δ Π06 185. 

οὕτω μὲν διακειμένων] “1 νν Πεᾷ 
ΤᾺ] 116 ὉΠ656 Θομ 1 ΟῊ5, νγ6 τσ ηῦ τ ἢ 
Ῥτγαᾶθηοθ νϑαύασο οα ὅπ6 ῬᾺὈ]16 νγου 8, 
Οὔμουινῖδ6 ἴὖ γνοῦθ Δυθαχα ἴο δὐθοιηρὺ 
ὑπθιη. ΑΕοΡ ἀνόητον ἣν ὕμ6 ἄν ἰ5 
οτηϊθῦθα. ὅϑόρὶ. Ορὰ. Τ᾿. 2566, οὐδ᾽ εἰ γὰρ 
ἦν τὸ πρᾶγμα μὴ θεήλατον, ᾿Ακάθαρτον 
ὑμᾶς εἰκὸς ἦν οὕτως ἐᾶν. ὙΥὺῈῸ ἐΠ115 
Ἰάϊοτη ὕὉΠ6 1αὔϊ οοἰποϊᾶρα: ΟνἹᾶ, Αγη. 
1. 6. 84, ““Βο]υβ οΥδ 1, δὶ ΠΟ. ΒΆΘΥ 
αἀοθβοῦ Αὐηου. Ὑγρ. αδουρ'. 11. 182, 
“Ἐ{, 5 ποθὴ δἰ τη ἸΟηρῸ ἠδοίαν οὐ ΘΟ ΘῚ, 
Ταῦτα ογαύ. 8566 ἰπϑίδῃοοβ ἔτομὶ Ρ]αῦο 
ἴῃ Αβύ, Τμοχ. Ῥ,, Ρ. 186. 
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ε ὋὉᾳ “Ὁ Ξ ἡμῶν αὐτῶν ἐπιδεῖξαι οἰκοδομήματά τε ἣ μηδὲν ἢ πολλὰ 

Ν μὲ ᾿ . ον ἴω καὶ μηδενὸς ἄξια, οὕτω δὴ ἀνόητον ἣν δήπου ἐπιχειρεῖν. 
“-“» ἢ “. 

τοῖς δημοσίοις ἔργοις καὶ παρακαλεῖν ἀλλήλους ἐπ᾽ αὐτά. 
φῶμεν ταῦτα ὀρθῶς λέγεσθαι ἢ οὐ; 

Ρ ΚΑΛ. Πώνυ γε. 

ΧΧ, ΣΏ. Οὐκοῦν οὕτω πάντα, τά τε ἄλλα, κἂν 
Φ᾽. 9 4 ὃ Ψ. ων 9 ’ ς εἰ ἐπιχειρήσαντες δημοσιεύειν παρεκαλοῦμεν ἀλλήλους ὡς 

ε ἡ τρε τν ς Ν » ἱκανοὶ ἰατροὶ ὄντες, ἐπεσκεψάμεθα δήπου ἂν ἐγώ τε σὲ 
Ν ἈΝ 5. » , Ν “ 5. Ν δὐ τε , “- καὶ σὺ ἐμέ, Φέρε πρὸς θεῶν, αὐτὸς δὲ ὁ Σωκράτης πῶς 

» Ἃ γε ἔχει τὸ σῶμα πρὸς ὑγίειαν ; ἢ ἤδη τις ἄλλος διὰ Σ᾿ωκρά- 
3 , »ν τὴν ἀπηλλάγη νόσου, ἢ δοῦλος ἢ ἐλεύθερος ; Κἂν ἐγώ, 

οἶμαι, περὶ σοῦ ἕτερα τοιαῦτα ἐσκόπουν. καὶ εἶ μὴ ηὐρί- 
᾿ 9 ἐπ κι “ σκομεν δι’ ἡμᾶς μηδένα βελτίω γεγονότα τὸ σῶμα, μήτε 

τῶν ξένων μήτε τῶν ἀστῶν, μήτε ἄνδρα μήτε γυναῖκα, 
Ἃ Ἷ ’ κὰ ’ 3 Ψ, ΓΝ ξὺν ΄νΝ πρὸς Διός, ὦ Καλλίκλεις, οὐ καταγέλαστον ἂν ἢν τῇ 

0 ἴω 

ἀληθείᾳ εἰς τοσοῦτον ἀνοίας ἐλθεῖν ἀνθρώπους, ὥστε, πρὶν 
ἰδιωτεύοντας πολλὰ μὲν ὅπως ἐτύχομεν ποιῆσαι, πολλὰ δὲ 
κατορθῶσαι καὶ γυμνάσασθαι ἱκανῶς τὴν τέχνην, τὸ λεγό- 
μενον δὴ τοῦτο, ἐν τῷ πίθῳ τὴν κεραμείαν ἐπιχειρεῖν 
μανθάνειν, καὶ αὐτούς τε δημοσιεύειν ἐπιχειρεῖν καὶ ἄλλους 
τοιούτους παρακαλεῖν ; οὐκ ἀνόητόν σοι δοκεῖ ἂν εἶναι 
οὕτω πράττειν ; 

ΚΑΛ. ἜΠμοιγε. ΧΑ, 
δ᾽ιδ ΣΏ. Νῦν δέ, [ ὦ βέλτιστε ἀνδρῶν, ἐπειδὴ σὺ μὲν αὐ- 

τὸς ἄρτι ἄρχει πράττειν τὰ τῆς πόλεως πράγματα, ἐμὲ 
δὲ παρακαλεῖς καὶ ὀνειδίζεις ὅτι οὐ πράττω, οὐκ ἐπι- 

Ὁ. δημοσιεύειν] 866 {Ππ|ὸ ποία οη τ. 4δῦ 
Β. “Βοίούθ ν βοῦ Ἃρ ἴῸν βαθο-ρ ῃγ- 
ΒΙΟΙΔΏ5,᾽ ΒΆΥ8 ΚΟΟΙ., “Μ3)0ὲ οὐρθιῦ ὅο Πᾶγθ 
μια ΘΟΠΒΙἀΘΥΆΌ]6 ἃ Πα Βα ΟΟΘ55 [Ὁ] ρυϊναῦθ 
Ῥτγδοῦϊοθ, οὐμουννῖβθ νγθ 518}} Ὅθ δούϊηρ' 
Ἰκ6 ἃ ρούδου᾽ Β δρρυθῃύῦϊοο, νὸ βῃου]ὰ 
ΟΥῪ 15. πηργδούϊβθα παμα οἡ 8 νυ] 6-}α}, 
Ἰηδίοδα ΟΥ̓ ΒΟΙῚΘ Β1ΏΔΙ]ΘΥ ἃ Πα 1655 ΘΟΒΟΪΥ 
ν68568]---νῦῷ 58}} θδθρὶη ἴῃ ἴαοῦ νον 6 
οὐυρῃῦ ἴο αν οπμαρα. 

ηὑρίσκομεν) Τηδ τὰγο δυρτηθπ θα ΤΟΥ ΠῚ 
1.85 Ῥθθὴ τϑρ᾽δοθα ὈγΥ ΒΘ ΚΙΚ,, ΠΟ]]οννἱηρ’ 
1μ6 Βοά]. 8366 1,.. Θιμαορὲ ἴῃ ϑίθρἈ. 
1ι6χ. 111. 60]. 2420, ψῆο ἀρίδθῃαἀβ {86 
δαρτηθηῦ ὈΥ Τοίογομοθ ὕο 8 βου οὕ] 0 

ἀαύϊηρ' ἔγοτα ὑπ θόςῃ ΟἸγαρ. Οὐοπιρ. 
ἘΠ]ΏΒΙΘΥ οὰ Ἤρυδο]. 805, δα 566 ἱπέ, 
615 Ε. 

Ἑ. ἐν τῷ πίθῳ τὴν κεραμείαν] ΤῊ ΐ5 
ῬΤΟΥ ΘΙ} ἴῃ οἴθοῦ ΔΉ βυνουθ ὕο {116 δἄδρο, 
“Ἐϊαῦ Θχρουϊταθιὔαμι [ἢ ΘΟΥΡΟΙΘ ν]]},᾽ ἀπά 
ἴο ὕπο ατθοὶς ἐν τῷ Καρὶ ὁ κίνδυνος. 
506 1μᾶομοβ 187 Β. 80. ὕβκϑῃ ὈΥ τηοϑῦ 
ννυιῦθιβ. 866 Ῥδγοθιηϊορσυ, Οτ. 1. Ρ. 78, 
Τιϑαύβοι. ν Πογ ἃ ἃ] θυ πα ῦϊν  ΘΧ ΙΔ μα ΠΟ 
15. οἰὔβα ἔσο 1 1ΟΑΘΆΛΟἢὰ5: τὴν μελέτην 
ἐν τοῖς ὁμοίοις ποιεῖσθαι, ὧς κυβερνήτης 
ἐπὶ τῆς νῆος καὶ ἡνίοχος ἐπὶ τῶν ἵππων. 
ΑἹ ᾿ἰμβύδῃοβ ΟΥ̓ {18 ΔΡΡΙ]Ιοα Ομ 15. σίνθῃ 
ἴῃ ὕπο πούρ 1.1]. 

ἜΣ 
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Ν ’ 

σκεψόμεθα ἀλλήλους, Φέρε, Καλλικλῆς ἤδη τινὰ βελτίω 
“ ἴω. ο ᾿ 

πεποίηκε τῶν πολιτῶν ; ἔστιν ὅστις πρότερον πονηρὸς 
ὦν, ἄδικός τε καὶ ἀκόλαστος καὶ ἄφρων, διὰ Καλλικλέα 

“ ἌἍ 
καλός τε κἀγαθὸς γέγονεν, ἣ ξένος ἢ ἀστός, ἢ δοῦλος ἢ 

ἴω ον ἰώ 
ἐλεύθερος ; Δέγε μοι, ἐάν τίς σε ταῦτα ἐξετάζῃ, ὦ Καλλί- 5 

ΕΘ »“" ’, ὰ ’ ὔ » κλεις, τί ἐρεῖς ; τίνα φήσεις βελτίω πεποιηκέναι ἄνθρωπον 
κι σι - Ψ 

τῇ συνουσίᾳ τῇ σῇ ; ᾿Οκνεῖς ἀποκρίνασθαι, εἴπερ ἔστι τι 
ἔργον σὸν ἔτι ἰδιωτεύοντος, πρὶν δημοσιεύειν ἐπιχειρεῖν ; 

ΚΑΛ. Φιλόνεικος εἶ, ὦ Σώκρατες. 
ΤΧΧΙῚ. ΣΏ. ᾿Αλλ᾽ οὐ φιλονεικίᾳ γε ἐρωτῶ, ἀλλ᾽ ὡς 

9 Ἐν ’ 3 Ψ' . ’ ’ ν ὃ “Ὁ ἀληθῶς βουλόμενος εἰδέναι ὄντινά ποτε τρόπον οἴει δεῖν 
͵ 9 ΕἸΣ δ 5. κ᾿, 9 , δ᾿ ῊΝ 

πολιτεύεσθαι ἐν ἡμῖν, εἰ ἄλλου του ἄρα ἐπιμελήσει ἡμῖν Ο 
9 Ν 3. φᾺ δ ΝᾺ , , λὺ Ψ , ἐλθὼν ἐπὶ τὰ τῆς πόλεως πράγματα ἣ ὅπως ὅ τι βέλτιστοι 

ε “ 3, «ἡ 9 ’,ὔ »» ε ὕ οἱ πολῖται ὦμεν. ἢ οὐ πολλάκις ἤδη ὡμολογήκαμεν 

τοῦτο δεῖν πράττειν τὸν πολιτικὸν ἄνδρα ; ᾿(ΩὩμολογήκαμεν 
ἢ οὔ; ἀποκρίνου. ᾿Ὡμολογήκαμεν' ἐγὼ ὑπὲρ σοῦ ἀπο- 

κρινοῦμαι. Εἰ τοίνυν τοῦτο δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα παρα- 
σκευάζειν τῇ ἑαυτοῦ πόλει, νῦν μοι ἀναμνησθεὶς εἰπὲ περὶ 
ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν ὧν ὀλίγῳ πρότερον ἔλεγες, εἰ ἔτι σοι 

“ 3 Ν ω ὔ Ἂ Ν ’’ 

δοκοῦσιν ἀγαθοὶ πολῖται γεγονέναι, Περικλῆς καὶ Κίμων ἢ 

καὶ Μιλτιάδης καὶ Θεμιστοκλῆς. 
ΚΑΛ. Ἔμοιγε. 

ΣΏ. Οὐκοῦν εὔπερ ἀγαθοί, δῆλον ὅτι ἕκαστος αὐτῶν 
’, 3 ’ Ν ,, 3 Ν , 3 ’ Ἁ ἋΡ βελτίους ἐποίει τοὺς πολίτας ἀντὶ χειρόνων. ἐποίει ἢ οὐ ; 

ΚΑΛΆ. 

ΣΏ. Οὐκοῦν ὅτε Περικλῆς ἤρχετο λέγειν ἐν τῷ δήμῳ, 

3 ’ὕ 

Εποιει. 

χείρους ἦσαν οἱ ᾿Αθηναῖοι ἢ ὅτε τὰ τελευταῖα ἔλεγεν ; 
ΚΑΛ. Ἴσως. 

ΣΩ. Οὐκ ἴσως δή, ὦ βέλτιστε, ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἐκ τῶν 
ὡμολογημένων, εἴπερ ἀγαθός γ᾽ ἦν ἐκεῖνος πολίτης. ΒΕ 

515 ο. ὅπως ὅ τι βέλτιστοι οἱ πολῖται 
ὦμεν) “Ὑμαῦ νν ὕΠπ6 οἰ] ΖΘ 8 ΤηΔΥ ὍΘ 88 
ΒΟΟΩ͂ 85. ῬΟΒΒ10]8 :᾿ ὉΠ]085 ὕΠ6 οὗ Ὀ6 ἃ 
ΟΆΥ6]685 τορϑύϊοη οὗὨ ὑΠ6 Ἰαϑὺ ὕνγο Ἰθύθθυβ 
οἵ βέλτιστοι. 

Ὁ. Οὐκ ἴσως δή] ὅο Ι6ρρ. 96 Ο, 
Οὐκ ἴσως ἀλλ᾽ ὄντως. ΒΘΚΚ. τού! 8 
δεῖ, ὕΠ6 τραάϊηρ οἵ με Ὀθϑῦ Μ55., ψ Ὡ 1 
ἸΏΔΥ ῬΘΙΏΔΡ5 Ὀ6 ἀοίοηαοα ὉΥ Ὑμοαοίοθῦ. 

184. Α, δεῖ δὲ οὐδέτερα, ἀλλὰ Θεαίτητον 
ὧν κυεῖ περὶ ἐπιστήμης πειρᾶσθαι ἡμᾶς 
Τῇ μαιευτικῇ τέχνῃ ἀπολῦσαι. Βαυΐ 
δεῖ ἃπὰ δή ἃὖ6 ποὺ Ὁῃγοα θην 6Ο0ἢ- 
ἐουαμαᾶοα, 85 Ῥμαρᾶν. 261 ἃ, τούτων δεῖ 
τῶν λόγων, να]ρ. τούτων δή. Τῃ οἰ ΠῈΣ 
0856 6 ΤΩΔΥ ὑγϑηβίαῦα : “ΤΏΘΥΘ. 18. 20 
ΤΌΟΙΩ ἴῸΣ ἃ “ῬΟΙΔΡ5 ;᾿ 1ὖ [ΟἸ]]οΟννΒ. Πθο668- 
ΒΔ. ΠΥ ΤγΌτα ὑπ ῬΥΘΙῺ155865,᾽ ἄο. 
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ὯΠ|. 1 τὐρ σδ δή; 
ΣΩ. Οὐδέν. ἀλλὰ τόδε μοι εἰπὲ ἐπὶ τούτῳ, εἰ λέγονται 

ϑ κ“3μ - : 
᾿Αθηναῖοι διὰ Περικλέα βελτίους γεγονέναι, ἢ πᾶν τοὐ- 

’, “" 

ναντίον διαφθαρῆναι ὑπ᾽ ἐκείνου. ταυτὶ γὰρ ἔγωγε ἀκούω, 
Περικλέα πεποιηκέναι ᾿Αθηναίους ἀργοὺς καὶ δειλοὺς καὶ 

, Ν “ΜᾺ 

λάλους καὶ φιλαργύρους, εἰς μισθοφορίαν πρῶτον κατα- 
στήσαντα. 

ΚΑΛ. Τῶν τὰ ὦτα κατεαγότων ἀκούεις ταῦτα, ὦ Σώ- 
κρατες. 

3 3 ΣΏ. ᾿Αλλὰ τάδε οὐκέτι ἀκούω, ἀλλὰ οἷδα σαφῶς καὶ 
ΕΟ Ν δὴ ’ Ψ Ν Ν ἌΜᾺ 9 ’ “ Ἃ ἐγὼ καὶ σύ, ὅτι τὸ μὲν πρῶτον ηὐδοκίμει Περικλῆς καὶ 

3 ᾿ 3 ἴω 

οὐδεμίαν αἰσχρὰν δίκην κατεψηφίσαντο αὐτοῦ ᾿Αθηναῖοι, 
Ε. ἢ ’ ἘΣ ἡνίκα χείρους ἦσαν' ἐπειδὴ δὲ καλοὶ κἀγαθοὶ ἐγεγόνεσαν 

9 ΄ὰὸ »ῪΝᾳΝ »Ο ῪΝᾺ 

516] ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἐπὶ τελευτῇ τοῦ βίου τοῦ Περικλέους, κλοπὴν 

αὐτοῦ κατεψηφί ὀλί δὲ καὶ θανά ἐτί ηφίσαντο, ὀλίγου δὲ καὶ θανάτου ἐτίμησαν, 
δῆλον ὅτι ὡς πονηροῦ ὄντος. 

Ἐ. λάλους) Τὰ ὑμ6 Ῥδηδα οὗ Αυὶβίο- 
Ῥἤδηθ5, ΕἸΣΙ ρΡΙ 465. οἰδὶπηβ ὑῃ6 ογρᾶϊῦ οὗ 
Μανὶπρ τηδᾶθ ὕη6 Αὐμθηϊθη8 ΘΆΧΣΓΌ]ΟΙΒ : 
Ἔπειτα τοντουσὶ λαλεῖν ἐδίδαξα. Αἴσχ. 
Φημὶ κἀγώ. ον ῬοΥΐο]95 δὴ Πᾶνα 
χηϑθ ὑΠ6 ΑΥΠΘηΐδ 5 “ Θονναγα]γ,᾽ 10 15. ποῦ 
ΘΑΒΥ ὧο υῃμαογβίαπα, Αὐἱβῦϊαθϑ 15. αβοϊν 
ἱπαϊρηδηῦ αὖ ὅπ ἱπραύαθιοη, δηἃ 8.515 
ἢ ρτγθαῦ ἔὍὌγοθ, τί λέγεις; δειλοὺς 
Περικλῆς, ὦ θεοί, δειλούς; ὃς καὶ δημη- 
γορῶν εὐθὺς ἐνθένδε ἤρξατο, Τῆς μὲν 
γνώμης“, ἔφη, τῆς αὐτῆς, ὦ ᾿Αθηναῖοι, ἀεὶ 
ἔχομαι, μὴ εἴκειν Πελοποννησίοις, ὃ τίς 
τῶν εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν εἰσάπαξ 
εἰπεῖν ἐθάῤῥησεν; 1)8ε Θαυδύαονν. Ρ. 186, 
60}. 

εἷς μισθοφορίαν---καταστήσαντα) Ῥετϊ- 
οΪ65. ἱπύγοαπορα ὑπ φγδούϊοθ οὗ ραγΐῃρ' 
ἀϊοαϑίβ. Αὐσὶβϑὺ. Ῥοϊῦ. 11. δὰ ἤμῃ., τὰ δικα- 
στήρια μισθόφορα κατέστησε Περικλῆς. 
Τὸ νγἂβ ἢ6 4]50 ννῆο ρουβαδαρα ὑπο Αὐπῃθ- 
ΠΪΆΠ5 ὕο ῬΔΥ͂ ὑΠι6 11 50] αἴθυβ, 0 δα ργθ- 
ὙἹΟΌΒΙΥ Βουνθα αὖ ὑποὶῦ Οὐ ΘΧΡΘΏΒΘ 
(Βοροῖτῃ. σὐβαῦβῃ. 1. 877, 2.6 Αὐβρ.). ΤῈ6 
Ὁμθουΐοοῦ ἃο08 Ὡοῦ 850 ῬΙΌΡΘΥΪΥ ΘΟΤῚΘ 
ἀηᾶδυ ὕπ6 ΠπΠραα οὗ μισθοφορία, Ὀιτιῦ Ῥ]αῦο 
ΤΩΔΥ Ὦδνο Πδὰ 1 ἴῃ νθνν γῃθὰ 6 δἀαρά 
ἀργία ἴο ὑπ6 νίοοϑ ψΥ ΒΟ. 6. ΒΌΡΡΟΘΘΒ5 
ῬΡου 6168 ὕο πᾶν ἔοβίογθα. 

Τῶν τὰ ὦτα κατεαγότων) “οι ΠΘΔΣ 
ὶ5 ἔγοιη Ὁ86 πϑθὴ οὗ Ὀγυϊβοα θαυ, 1. 6. 
ἔγουη ὕμοβϑο ψγῆ0 αὐ δἀάϊοῦθα ἴο ρα} 15010 
ΘΧΟΙΟοἶβ08, ἃ βῖρῃᾳ!Ἠ οὗ Τυδοοηίβη. Ῥγούαρ,, 
842 8, ἐξηπατήκασι τοὺς ἐν ταῖς. πόλεσι 

Λακωνίζοντας, καὶ οἱ μὲν τὰ ὦτά τε κατά- 
γνυνται μιμούμενοι αὐτού:, καὶ ἱμάντας 
περιειλίττονται καὶ φιλογυμναστοῦσι καὶ 
βραχείας ἀναβολὰς φοροῦσιν, ὡς δὴ τού- 
τοις κρατοῦντας τῶν Ἑλλήνων τοὺς Λακε- 
δαιμονίους. ΤΏΉΘοΟΟΥ, χκὶϊ, 48, δεινὸς ἰδεῖν, 
σκληραῖσι τεθλαγμένος οὔατα πυγμαῖς. 
ΤῊὴ6 εἰοούαθοη οὗ Τμαοομίδη ΤΩΔΏΠΘΙ5, 
γἱ ἀΙοα δα ἴῃ ὕη6 Ῥνοῦεαρ'., 15 πονγθνον αὐὐυϊ- Ὶ 
Ῥαϊεᾶ ἰο ϑοογαίθβ ἰτηβ6 15 ὈΥ Αὐἱβίορἢ. 
Αν. 1281, ᾿Ἐλακωνομάνουν ἅπαντες ἄν-᾿ 
θρωποι τότε Ἑκόμων, ἐπείνων, ἐῤῥύπων, Ὶ 
ἐσωκράτων. Ἰιδοοπίδϑιη νγὰ8 αἰδοῖα Ὁγ ' 
{6 ΟἹ ραν ηθ, γμοθο Ῥυϑ) 1665 ΟἍ]]110168 ᾿ 
δοσί565 ϑοΟΥ, ΟἿ μανῖπρ' Δαορίθά. 

ηὐδοκίμει ὃὅο ὕὉη6 ΒοΑ]. «μπᾶ δαῦύ. 1. 
γυ]ρ,. εὐδοκίμει. 

ἐγεγόνεσαν] Εουπᾶ ἴῃ ὑπ Βοά!]. ὅσο. 
γεγόνεσαν ΒεΙκῖς., Ἡεἰπά,, 5'Ὁ4110., ΒῸΠ 
ἰηξουίου Μ55. Βαῦ ἴῃ ϑγηιρ. 178 Β 4}} 
δῖνο παραγεγόνει. 

ὅ16. κλοπὴν αὐτοῦ κατεψηφίσαντο] 
ὙΠαον ἀϊ ἀθ58 τηθηῦ 5 ΟἽΪΥ ὑμ6 πο, νυἱὉἢ- 
οαὖῦ 5ρθοϊγιηρ ὕπ6 ργϑῦθχῦ ἀπᾶθν  ]οἢ 
ἰῦ ννὰϑ ᾿πῇϊοῦοα, 11. 6ὅ, οὐ μέντοι πρότερόν 
γε οἱ ξύμπαντες ἐπαύσαντο ἐν ὀργῇ ἔχον- 
τες αὐτὸν πρὶν ἐζημίωσαν χρήμασιν. ὕστε- 
ρον δὲ αὖθις οὐ πολλῷ, ὅπερ φιλεῖ ὅμιλος 
ποιεῖν, στρατηγὺ»ν εἵλοντο καὶ πάντα τὰ 
χρήματα ἐπέτρεψαν. Τῦ ννου]Ἱᾶ Ἰιᾶνα Ὀ66Ὰ 
αῖγον 1 ϑόοον. μα ποὐϊορα ὕπ6 ομδηρο οὗ 
Τϑο]ηρ οὐ ὑπ6 ραγὺ οὗ ἢῖ8 οουηὐν γγηθῃ, 
πα ὉΠ6 παμιἄβοϊηθ δυηθηβ ὑπο  τηϑᾶθ ἴο 
ὑῃ6 βύαθθβιηδῃι ὑὙποὴ] ὑπμ6 0 παᾷ 1π]αγθαᾶ : 
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ΤΌΧΧΤΙ ΚΑῚ ΠῚ οὐ; 

κλῆς; 
ΣΩ. Ὄννων γοῦν ἂν ἐπιμελητὴς καὶ ἵππων καὶ βοῶν 

Ω: Ἃ Ν Ἃ 5» ᾿ 3 δ Χ τοιοῦτος ὧν κακὸς ἂν ἐδόκει εἶναι, εἰ παραλαβὼν μὴ 
λακτίζοντας [ἑαυτὸν] μηδὲ κυρίττοντας μηδὲ δάκνοντας 
ἀπέδειξε ταῦτα ἅπαντα ποιοῦντας δι’ ἀγριότητα. ἢ οὐ 
δοκεῖ σοι κακὸς εἶναι ἐπιμελητὴς ὁστισοῦν ὁτουοῦν ζώου, 
ἃ “Ἁ ἊΝ ε ’ 9 ᾽’ 9 ᾽’ «Ὁ ’ὔ 

ὃς ἂν παραλαβὼν ἡμερώτερα ἀποδείξῃ ἀγριώτερα ἢ παρέ- 

» Ψ ΐ Ν “ 
τούτον ένεκα κακὸς ἣν Περι- 

λαβε; Δοκεῖ ἢ οὐ; 

ΚΑΛ. Πάνυ γε, ἵνα σοι χαρίσωμαι. 
Ν ἊΝ , - , 3 , » 

ΣΏ. Καὶ τόὸὃε τοίνυν μοι χάρισαι ἀποκρινάμενος, πότε- 
ἈΕῚ ΘῈ θ ἃ “ ’ 5 Χ Ἁ κά 

ρον καὶ ὃ ἄνθρωπος ἕν τῶν ζώων ἐστὶν ἢ οὐ; 
ΚΑΛ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΏ. Οὐκοῦν ἀνθρώπων Περικλῆς ἐπεμέλετο ; 
ΚΑΛ. Ναί. 

ΤΑΊΤΟΥ 8180 1 Ὧ6 δα τηδᾶβθ βοπιθ 8]|1οὁνν- 
ΔΘ ἴῸΓ ὕμ6 οἴϊοοῦ οὗ Ὁποχδιρ]θα ο8]8- 
ΤῊ ἴῃ αἰδύθνθιηρ ὑΠποῖν Ἰαᾶρτηδηΐ. 
Μροδην 16 Ὁ 15. ΟΙοαν ὑμαῦ Ρ]αΐο αἷ5- 
Ῥο]ιονοα {ῃ6 ομᾶσρθ οὐ ψῃῖοῖ Ῥουΐο 65 
νγῶβ ΘΟΠογηηΘα, οἶθ6 6 νου ποῦ αν 
Ὀτουρθῦ 1 Του να ἴῃ γγοοῦ οἵ ὕπ6 ϑὰΡ- 
Ῥοβοὰ ἀρίρυϊοσαύϊοη οὐ ὑπθ Αὐπ θη 5 
ὉΠάΘυ 5. φΟνΘΡηθηῦ. 1 ἀϑϑαιηθ ὑμδῦ 
ῬΊ]αῖο δπᾶ ΤΠ που αἰ 65 Ἀ]11ὰ468 ἕο ὑΠ6 δ 16 
Οἤασρο, ὑμοὰῦρὶ Ἡοὶμά., πα νυ Ὠΐτα 
ΘῦΔ}10., ΒΡ ροβα ὑπαῦ ἐπΠ6 κλοπῆς δίκη 15 
ὑπεαῦ ἴθ 10}. Ῥ]αϊα5. Ὠλα Ὀθθὴ 1 0]1- 
οαὐρα Ὀοΐοσγθ ὑπο ΤΡ] ορουμθβῖαθ. ΨΥ. 
Βαῦ 1τὖ ἄοοβ ποῦ ἄρΡρθᾶὰν ὑμπαῦ Ῥρυΐο]65 
5. ΘΟΠ ΘΗ ΠΘΑ ΟΥ̓ Θνθὰ Ὀγσοπρηῦ ὕο ὑγ 18] 
οὐ 18. ὁμαγρο. [1 μοῦ, ὕΠπ6 τηδ]ϊοίουιβ 
Τοροῦῦ ὑπαῦ πὸ “0]οὸν ἱπύο ἃ ἢδιηθ᾽ἢ 
886 γα κα ῬΑ βοὴ ΟΥἮὈ ὑπ6 Δὑμθπΐδ 8, 
ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ὑμαῦ {ποὺ ταϊρῦ Ὀ6 αϊνοτῦοα 
ἔοι ἱπααϊνῖπρ ἰηὔο 8. ῬΥΟΟΘΟαΙΏρ8 
(ΡΙα0. Ῥογ. Ρ. 169 Ἐ), σουρ]εα νυ {116 
ΔΌΒΘησΘ ΟὗἨ ΔΩΥ ὑθβυλ ΠΟΥ ἃ5 ὕο ὅμθ ἔδοὺ 
οὗ ὕΠ6 ὑχ]α] οὐ 105 γϑϑα]ὺ, ἰ5. ἃ ῥτόοοῦ ὑπὰῦ 
᾿ῦ ΠΘΥΘΙ ὕοοϊκ Η]Δ06 : 1685, Ἰη 664, νν6 
ΒΌΆΡΡΟΒΘ ὑμπαῦ ᾧΠ6 οΟΪά ομᾶῦρθ τνὰϑ σϑ- 
νιν οὐ ὑμ6 οσοιβίοη ἰ]υαἀρᾷ ἰο Ὁν 
ΤΗαογαϊαςρ5. Βαύ {1118 γγὸ ἃγτῸ ΠΟ ΠΟΥ 
ἰο]4, πα τ 15. ΤΟΥ ῬΥΟΌΔΌΪΘ ὑπαῦ ὕπ6 
Ῥγούοχῦ [Ὁ {πὸ Ἰαύψον αὐὔϑοϊς νὰ 1η185- 
ἈΡΡΥ ΟΡ ΌΙοη Οὗ τόπου οηὐναϑυρα ἴο Πϊὴ 
ἴῃ. 8. σαρδοὶΥ οὐ βὐναύοριιθ (κλοπὴ 
δημοσία, Ἰ,6ρο. 807 Β). 115 ΒῸρροβι ΠΙοὰ 
15. ηοῦ ἱποομδβίβίοηῦ υνἱῦ ἢ 6 παυταύνο οὗ 
ΡΙαύατοι,». 171 Ὁ,Ὲ, μα 15 νὴ βυρροβοα 
Ὀγ ὑπ οιαρμαύϊο ννουβ οὐ Ἴ Ππυογ αἴ 65, 

στρατηγὸν εἵλοντο καὶ πάντα τὰ χρή- 
ματα ἐπέτρεψαν. Τιαϑῦ]ν, Ῥ]αίο᾽Β ῬΡῇγαβθ, 
ἐπὶ τελευτῇ τοῦ βίου, βΒθ6 15 οἵὨ 1561} ἴο 
Ἐχ π6 ἀαΐα οὗ ὕμο ὑγαμβαούϊἌοη. 716 
ννοτβ ὀλίγου δὲ καὶ θανάτου ἐτίμησαν 
ΤΏΒῪ ὈΘ ΔῊ ΘΧΑΡῬΟΓΑΙΙΟΙ, [ῸΥ ὕΠΘΥ δ18 ποῦ 
σοΟμΒνιηθα ὈΥ ὑμ8 ἰδύοσίδηβ; θαῦ νὰ ἢ 
15 ῬΟΒΒ1 016 ἀραδθιηθηῦ, [616 5661. ΠῸ 
τϑαέϑοη ὅο ΠΩ ΡΘΆ ΘΙ. ὑΠ6 ΔΟΟΌΧΔΟΥ ΟΥ̓ Ῥ]αὔο᾽ 5 
βίου. ὙὍμὸ διποαηῦ οὗ μ6 ἢπρο ᾿πῇτούθα 
ΔΒ ΥΘΙῪ ἰΆΤΡῸ : 16 ἐα]θηΐβ Δοοοσαϊηρ' ὕο 
086 Ιοννοβϑῦ, 60 δῃᾷ θνϑὴ 80 δοοογάϊηρ ὕο 
ΟΥΟΥ οϑυϊηαΐθβ. 8566 ανοίο, Η. 6. νὶ. 
Ῥ.- 226, ποΐϑ (1). Βορθοῖζῃ. δϑὐεδύβῃ. 1. 
Ῥ. ὅ060, ψ})Ὸ ΒΌΡῬὈοΟΒ65 ὑπαῦ ὕπ6 ἸᾶῦΡου ϑπτῃ 
ΤΟΡτοβοηΐβ ῃ6 ἀαχηαροθ ἤχθὰ ὈΥ [Π6 
ΔΟΟΊΒΟΥ, ὕμ6. ΒΙΏΔΙ]ΟΥ ὕμ056. δούμϑ!]ν τ- 
οονουϑά. 
ἤονων γοῦν ἂν ἐπιμελητής) ΤῊΘ Β5Βδ1Ὼ6 

ΒΟΥΏΘΙΥ ΘΟΤΩΡΆΙΊΒΟΩ 15 Ῥαῦ ἴθ ὕπ6 τῃοαῃ 
οὗ ὅοου. ὈὉγῪῚ Χϑπορίου, Μοιη. 1. 2. 82, 
ΕΠπέ που ὁ Σωκράτης ὅτι θαυμαστὸν οἵ 
δοκοίη εἶναι, εἴ τις, γενόμενος βοῶν ἀγέ- 
λης νομεὺς καὶ τὰς βοῦς ἐλάττους“ τε καὶ 
χείρους ποιῶν, μὴ ὁμολογοίη κακὸς βού- 
κολοϑ εἶναι, ἔτι δὲ θαυμαστότερον, εἴ τις, 
προστάτης γενόμενος πόλεως, καὶ ποιῶν 
τοὺς πολίτας ἐλάττους καὶ χείρους, μὴ 
αἰσχύνεται μηδ᾽ οἴεται κακὸς εἶναι προ- 
στάτης τῆς πόλεως. ΤΠ15 18 βαιῖἃ ἴῃ 
ΤΟΌσομοΘ ὅο ὑπ6 δΔαιηϊηϊδθύγα ϊοη οὗ ὑπὸ 
ΧΧΧ,--᾿Αἰἴοὸν λακτίζοντας βανοσὰὶ Μ55. 
Ἰηϑουῦ ἑαυτόν, ἴὰ νοῦ {μοῖρ 15 οὔ- 
νου ΒΥ Δ. ΟἸΤΟΡ. ὥθο ἰαΐου, Ὁ. 519 Ὁ. 
ΟἾλ6 15 σῖνο αὐτούς, ννὨ1Ο ἢ 18 ἸηογῸ ο]6- 
γΆ 16, αμᾶ ΑὐἹβῦϊος ΕΒρῦ. αὐτόν, 
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ΣΩ. Τί οὖν; οὐκ ἔδει αὐτούς, ὡς ἄρτι ὡμολογοῦμεν, 
δικαιοτέρους γεγονέναι ἀντὶ ἀδικωτέρων ὑπ᾽ ἐκείνου, εἴπερ 

Ο ἐκεῖνος ἐπεμελεῖτο αὐτῶν ἀγαθὸς ὧν τὰ πολιτικά ; 

ΚΑΛΜ. Πάνυ γε. 
ΣΏ. Οὐκοῦν οἵ γε δίκαιοι ἥμεροι ὡς ἔφη Ὅμηρος. 

σὺ δὲ τί φής ; οὐχ οὕτως ; 

ΚΑΛ. Ναί. 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν ἀγριωτέρους γε αὐτοὺς ἀπέφηνεν ἢ οἵους 
παρέλαβε, καὶ ταῦτ᾽ εἷς αὑτόν, ὃν ἥκιστ᾽ ἂν ἐβούλετο. 

ΚΑΛ. Βούλει σοι ὁμολογήσω ; 
ΣΩ. Εἰ δοκῶ γέ σοι ἀληθῆ λέγειν. 
ΚΑΛ. Ἔστω δὴ ταῦτα. 
ΣΏΩ. Οὐκοῦν εἴπερ ἀγριωτέρους, ἀδικωτέρους τε καὶ 

χείρους ; Σ 
"» ΚΑΛ. Ἔστω. 

ΣΏ. Οὐκ ἀρ᾽ ἀγαθὸς τὰ πολιτικὰ Περικλῆς ἦν ἐκ 
τούτον τοῦ λόγου. 

ΚΑΛ. Οὐ σύ γε φής. 
ΣΩ. Μὰ 4 οὐδέ γε σὺ ἐξ ὧν ὡμολόγεις. Πάλιν δὲ 

λέγε μοι περὶ Κίμωνος" οὐκ ἐξωστράκισαν αὐτὸν οὗτοι 
οὺς ἐθεράπευεν, ἵνα αὐτοῦ δέκα ἐτῶν μὴ ἀκούσειαν τῆς 

φωνῆς ; καὶ Θεμιστοκλέα ταὐτὰ ταῦτα ἐποίησαν καὶ φυγῇ 

Ο. ἥμεροι ὡς ἔφη “Ομηρος} Νὸ 5υςοἢ 
ννοχᾶβ οὐ ἩοιμοΥ ἅτ οχύδιλῦ ἴῃ Οὐ ΘΟΡΙ65. 
ΤῊ ποαιοϑῦ ΔΡΡΙΌΔΟΙ. ὕο ὅπ βοιηύυϊτηθηῦ 
15. 1ὴ ὅπ Ἰηὴ08 αποῦοά ὃν βού! ἔχοντα 
Οἄ. νὶἱ. 120; ἰχκ. 175, Ἤ ῥ᾽ οἵγ᾽ ὑβρισταί 
τε καὶ ἄγριοι, οὐδὲ δίκαιοι, ᾿Ηὲ φιλόξεινοι 
καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής. 

εἰς αὑτόν, ὃν ἥκιστ᾽ ἂν ἐβούλετο] ἘῸΓ 
εἰς ὃν ἥκιστ᾽ ἂν ἐβ. 'ΤῊΪΒ 6]]ρ56 ἩἨοϊηᾶ, 
7αβύϊβοθ ὉΥ ρ. 459 Ὁ, ἐπὶ τῶν αὐτῶν 
τεχνῶν λέγομεν ὧνπερ νῦν δή. Ῥ)δοᾶ, 
76 Ὁ, ἐν τούτῳ ἀπόλλυμεν ᾧπερ καὶ λαμ- 
βάνομεν, ΝΟΥ Πονγανου ὑπ Ὀοοῦ ΜΚ. 
ρἶνα ἐν ᾧπερ. Μοτο ὕἤο ὕπ6 Ῥυροβα 15 
1, γ5ϊ}5 νἂν, Απάοο., Ρ. 250, Βιοἰβὶς,, ἔθυσεν 
ἐπὶ τῶν βωμῶν ὧν οὐκ ἐξῆν αὐτῷ. 

Ὁ: οὐκ ἐξωστράκισαν αὐτόν] ΟἸπΊΟΙ᾿ Β 
οβῦσδοϊϑηι ὕοοκ οΐδοο Β.0. 461. Ἠδ ννᾶβ8 
τΘΟΆ]6α αὖ ὑπ6 ἰηβίδμοθ οὔ 8 υἶνὰὶ 
ῬΟνΊΉ165, Β.Ο. 450, τηοσο ὑπ ἔνθ ὑθαυβ 
Ὀοίον ὑμθ οοτηριούϊοη. οὐ 118. ἑθύὰ οὗ 
ΟΧΙΪο : οὐδέπω πέντε ἐτῶν παρεληλυθότων, 
δ8 ν8 Ἰοᾶγ ἔνοῖὴ ἃ ἔναρτθηῦ οὗ ἼΠπθο- 

Ῥοϊηραϑ. Βοὺι δ 15 θα ἰϑηπθηῦ ἃ η ἃ Τ608]} 
ὙΟΓΘ ΟΥΠρΡ’ ᾧο ῬΟΪΙΌΟΑΙ οδαβθο5; μά 
ῬΙαῦο οαρηῦ ὕο αν γυιθηὐϊομθα {116 γ6- 
Ῥδναύϊοι ἃ 5 γν6}} 15. ὕΠη 6 Βα ρροβθα 1]ΌΓΥ, 
58. Αὐιϑῦϊαθθ. Π5. ἸΌΒΌΪΥ γϑιηαυ]τοά, (δ αἃ- 
ὕποιν. Ρ. 158. Οὐοιν. τοῖο, Η. ἃ. ν. 
Ῥ. 448. 

Θεμιστοκλέα --- φυγῇ προσεζημίωσων) 
ΤῊ. βὐαθθυηοηῦ 5. ααϊῦθ σογγοοῦ, ἃ5. ὅὸ 

ἤηα] δβϑηΐοοθ ν'ὰϑ ραβϑθᾷ αανίηρ ὕμο 
οϑύγδοιϑυη. οἵ Τ]ιθιηϊδύοοϊοβ, Τῆι. 1. 
185, τοῦ δὲ Μηδισμοῦ τοῦ Παυσανίον 
Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις πέμψαντες παρὰ 
τοὺς ᾿Αθηναίους ξυνεπῃτιῶντο καὶ τὸν 
Θεμιστοκλέα, ὡς εὕρισκον ἐκ τῶν περὶ 
Παυσανίαν ἐλέγχων, ἠξίουν τε τοῖς αὐτοῖς 
κολάζεσθαι αὐτόν. οἱ δὲ πεισθέντες 
(ἔτυχε γὰρ ὠστρακισμένος καὶ ἔχων 
δίαιταν μὲν ἐν ἴΑργει, ἐπιφοιτῶν δὲ καὶ ἐς 
τὴν ἄλλην Πελοπόννησον) πέμπουσι μετὰ 
τῶν Λακεδαιμονίων ἑτοίμων ὄντων ἔξυν- 
διώκειν ἄνδρας οἷς εἴρητο ἄγειν ὅπου ἂν 
περιτύχωσιν. ΠΠ ππογάϊο5. αἀα5, ο. 198, 
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προσεζημίωσαν ; Μιλτιάδην δὲ τὸν [ἐν] Μαραθῶνι εἰς τὸ 
βάραθρον ἐμβαλεῖν ἐψηφίσαντο, καὶ εἰ μὴ διὰ τὸν πρύ- 

ὑπαῦ μ6 οουἹᾶ ποὺ Ὅ6 Ῥυθ οἷν Ὀαγθα ἴῃ 
Αὐύΐϊοα, ὧς ἐπὶ προδοσίᾳ φεύγων. ΝᾺ 
Ῥ]αῖο, 6 οτηῖλὐβ ὅο τιθηύϊου ὕμ6 ὨΘΑΝΊΘΥ 
ῬΘΗΔΙΥ οὗἨ οοηῇβἌβοαύίϊἯη ἴο ψ 1Οἢ ΤῊΘ- 
γηἰβύοοϊθϑ 88 ἃ ὑγδιῦοιν νγὰ8 Βα ]θοῦ, ῬΙαῦ. 
ΤΠθῖη. ὁ. 25. ΤῊΘ Ἰαπραδρο οὗ ΤὨποΥ- 
αἰά65 (ὡς εὕρισκον κιτ.λ.) ἄοο8. ποῦ ῬγΌνΘ 
οἰθμου ἷβ Ὀ61168 οὐ ΙΒ 6] 16 ἴῃ 6 ὑχαῃ 
οὗ ὑπ6 οὔδύρθθ Παρὰ Ὀγ ὑῃ6 1,δορᾶδ6- 
τη ΐθ 8; θαῦ ὑπ6 Βιρῦ οὔ ΤἬΘμλιβύοο!οβ 
δ η4 Ὠϊ5 ΕΘ ΟἸΥ γϑοθρύϊοι δ {110 Ῥϑυβίδῃ 
οουγῦ σου] τοῦ [811] ἤο οοηνίηοθ {6 
ΑΙ Θμἶδη ῬΘΟΡΙΟ οὗὨ 818. σα]ῦ, πᾷ οὐυρμὺ 
ἴο Ὀ6 ἰβίκθῃ ἴῃ }υϑυϊβοαύϊοα οἵ ὕπ6 βθοοπᾶ 
βϑηΐθηοθ. 

τὸν [ἐν] Μαραθῶνι] 1 πᾶν Ὀτγδοϊκο ρα 
0868 φῬγδροβιύϊομ, ποὺ Ὀθὶηρ' βα βηθα οὗ 108 
Δ αγ, βΒι 1 ΠΠγ. ΤῊΘ βἰογοούνρϑα ἔουιηα]α 
ἰθ τὸν Μαραθῶνι, ἃ8 ἸΏΔΥ ὈΘ6 5Βρ66ῃ ἔτοτῃ 
ὍΠ6 ΦΟ]]οννπρ' ῬΆΒΒαΡῸ5. Οὗ ΑΥἸΙΒΌΟΡΠΔΏΘΒ, 
ἴῃ 50η16 οὗἨ νγΏ1Ὸ} ἐν 15. ϑχοϊυᾶρα Ὀγ ὕπθ 
γηθῦγθ, Ὁν}}16 ἴῃ ποῦ ομθ 15 ἰἴῦ γϑαυϊγρᾶ, 
Αὐἱδῦ. Ἐπ. 781, σὲ γὰρ ὃς Μήδοισι διεξι- 
φίσω περὶ τῆς χώρας Μαραθῶνι, ΜΈΘΓΟ 
ὉΠ Βανθημα Οὐ. ᾿ἰηϑογὺβ ἐν ἴῃ νἹοϊαύϊοι 
οἵ [86 τηϑῦχο [1ρ]4, 1984, καὶ τοῦ Μαρα- 
θῶνι τροπαίου (Ἀ]. τοὐμμαραθῶνι). Δοἢ. 
696, 697. Ὑεβρ. 711. ὙΠοϑτη. 806, πρὸς 
ἐκείνην τὴν Μαραθῶνι. Απᾶ ποῖ ἴῃ Ὁ86 
ΥΩΔ]ΟΥΥ ΟΥ̓ οα5685 ἰ8Β Ῥ]αὐοβ ἀϑᾶρο, 860- 
οοταϊηρ ὕο 16 οοαα. Οομρ. Αὐἱϑὺ. ἢ. 
1.1. Ὁ. 196, Μιλτιάδης πρῶτον Μαραθῶνι, 
καὶ Παυσανίας ὕστερον Πλαταιᾶσι: ὙγΏΘΠ6 8 
γν6 566 ὑμαῦὺ Μαραθῶνι 15 ἴῃ οἰϊδοῦ δὴ δα- 
γοΡῸ οὗ ρ]αᾶθθ. Οἱ μ6 οὐμοῦ Πδαμᾶ, ΠΟ 
ἀουδύ τοϑῦβ οὰ ὑμ6 γϑαάϊηῃρ' τὴν ἐν Σαλα- 
μῖνι ἴθ Αὐἱϑβῦ. Εα. 785. Απα τῇ ἸβοοΥ, 
ῬΠΗΡΡ. Ρ. 112, ννὸ πᾶ ἐκ δὲ τῆς Μαρα- 
θῶνι μάχης καὶ τῆς ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίας. 
Βαῦ ννο βοιηθϑύϊηθβ μα Σαλαμῖνι Δ]016, 
58 ἴῃ Μρηοχ. 248, τὰ τρόπαια τά τε Μαρα- 
θῶνι καὶ Σαλαμῖνι καὶ Πλαταιαῖο----[Πβουρἢ 
ΤΟΥ͂Θ ΤΡΘαΌΘΠΟΙΥ ἐν ΣΣ. ΟΥ̓θ περὶ Σαλαμῖνα, 
ΜΏΘΓΟ ὕμ6 Ῥαύῦ]8 185. βροόίκθῃ. οἵ. ὅο ἡ ἐν 
᾿Αρτεμισίῳ, οΥ περὶ ᾿Αρτεμίσιον ναυμαχία 
τποΉΘνοῦ ἡ ᾿Αρτεμισίῳ, Ὁ δλῃ ΟὈνϊου8 
γοῆβοῦ, [ὺ ψνου]ᾶ ὑπϑυοΐοσο Ὀ6 τοηρ' 0 
ῬΔη158}). ᾧπΠ6 φγθροβιθϊου ἔγουλ 8411 βοῇ 
ΦΟΣΤΉ]86, ῃ5 (ὑοθοῦ Βοθιὴ8 ὕο ΓΟΘΟΙΩΤΩΘΙΩ͂, 
γν, 1). }. 204. Ἡ Βοηΐρ᾽ μὰ 5 ποὺ βοραρ]οα 
ἴῃ 6Π|6 ργθβθηῦ ἱῃβύϑῃρθ ὅο οαῦ {Π|6 Ἰκηοῦ 
ὍΥ Ῥτοροβίπρ' ἤο Θχραηρδ τὸν ἐν Μαρᾳθῶνι 
88. ἃ ρ͵ρβθβ. Βυῦ ὑπμ6 ψνόογαβ ἤᾶγθ Θ0Ὴ- 
ΒΙἀΘΥἈὉ]6. ὙΠούορι 8] ΌγῸ86. 85. “ΔΌΡΘΏΦΙΒ, 
ληγ 14] }}.ἢ 

εἰς τὸ βάραθρον ἐμβαλεῖν) Τῆ6 οὐἴτηθ 
᾿πιραΐοα ἰο ΜΕ 8468. νγα8, ὑπαῦ ἢθ μδᾷ 
αρορὶνοα απ Ἰη)]αγοα {ῃρ ΑΥΠομίδη ΡΘΟΡ]Θ 

ὉΥ δι ουίπρ' ὕΠ6 ΟΣ Ο65 οηὐγτιβἐθα ἕο ἢ} πὶ 
ἴῃ Ῥγοθθοαθηρ ἃ Ὀυϊναῦθ ἀἼΔΙΥΟ]. 6 
Βθᾶὰ ἴοι Χοη. ΗἨΘ]]. ἱ. 7. 20, ἐμεῦ 
6786. νγὰ8 ψήφισμα Καννώνου ἰσχυρό- 
τατον, ὃ κελεύει, ἐάν τις τὸν τῶν ᾿Αθη- 
ναίων δῆμον ἀδικῇ, δεδεμένον ἀποδικεῖν ἐν 
τῷ δήμῳ: καὶ ἐὰν καταγνωσθῇ ἀδικεῖν, 
ἀποθανόντα ἐς τὸ βάραθρον ἐμβληθῆναι. 
ΤἼ.6 ρβθρῃΐβια οὗ ΟἸ μου 5. ννὰ8. Ῥαββθά, 
ὯῸ ἀουλῦ, Ἰαΐον ἐμαὰ ὅπ6 ὕπηθ οἵ Μ1]}- 
ὑϊλᾶθ5, αὖ 10 ΤΟΙΌΥΒ ὕο ἅτ οχ᾿βυϊηρ' ρα 5 ἢ- 
τηρηῦ. ΤΉὮΡΥΘ 185, ὑπο  ΘΌΓ6, πο δηὐθοραθηῦ 
ἱπιρ ΟΡ ὈΠΔΟν ἴῃ η6 δοοοπηῦ οίνθῃ ὉὈΥ͂ 
Ῥ]αίο, ὑϊιοῦρ σοηῇγγηθα ΟἿΥ ὉΥ ὑΠ6 
ΘΟΠο]αϑῦ οα Αὐἱϑθα, Ἡ]ιοῦ. Ρ. 282, γῆ 
58 γ5, ἠθέλησαν αὐτὸν κατακρημνίσαι. ὃ 
δὲ πρύτανις εἰσελθὼν ἐξῃτήσατο αὐτόν. 
ἈΑορογάϊηρ ο Ἡδροά. νἱ. 186, 6 ομᾶγρθ 
αρεϊηϑὺ ΜΊ0184.65 νγὰ5 οδρι(α]: (Ξάνθιππος) 
θανάτου ὑπαγαγὼν ὑπὸ τὸν δῆμον Μιλ- 
τιάδεα ἐδίωκε τῆς ᾿Αθηναίων ἀπάτης“ ἕνεκα, 
ὦ Βδαθοιηθηῦ νοὶ ὈΥ ΠΟ ΤπθᾺ 5 ΘΧΟΙΆΘ 65 
[6 ἴὈσηου, Τὴ Ῥυγύδηϊβ πιοηϊοηρθα ὉΥ 
ῬΙαΐο πᾶ ὑπὸ 56})01. νγὰβ8 ἀοα 1655. {86 
Τρ βύαθοβ. οὐ ΟΠαἰσηδλη ἴον ὑη6 ἀαν, ΠΟ 
μα ὑπ ρονονῦ οἵ σοί βίηρ ἴο ραῦ δὴ 
οὈ]οὐϊομ  Ὁ]6 πιούϊοη ὕο {πη6 νοΐθ. Ηθιο- 
ἀούαθ, ἰὉ 15. ὑσαθ, ρῖνοβ ὕη6 Ῥ60016 ὑμ8 
ογθαϊῦ οὗὁἨ γνϑίαβιηρ ὕο δἰονγ Μη λα68. ἴο 
Ὀ6 Ῥα ἱΒῃ6α σαρ δα ]γ. Βαῦ ὑποῖν νυν 865 
ΥΩΔΥ αν Ὀθθὴ σαν ϊθα οὖ ὈΥ͂ Ὁπ6 Ρυγ- 
ὑδηἷβ ἴῃ ὕΠ 6 ΘΧΘΙΟΪΒ6 Οὗ ἢΪ5 Ἰανν [Ὁ] ῬΟΥΚΘΥ ; 
αηα ῬΙαΐο Ἰηγ δ συν ΟΥ̓ πῃ 1 655 
ἴῃ ἱτηραύηρ ὕο ὑπ Αὐμοηΐδη5 αὖ ἸΔΡΡῸ ἃ 
ΒΒΠΡ ΪΠΕΤΎ ὈΓΟΡΟΒΆΙ Θμπδηαύῦϊηρ ΠΟ. ἃ 
ῬΘΙΒΟΠΔΙ ΘΏΘΥ ΟΥ̓ ὑη6 δοοιβοᾶ, Μθαῦ 
ΧΏΟΥΘ ῬΥΟΌΔΌΪΥ π6 ομγ τορθαὺβ ἃ ὑυδα οι. 
οὔ 016 δηὐ -ἀθυηοογαῦϊο οἷα. ἴῃ ΒΟῸΣ 
ἢ6 νὰθ Ῥτουρῃῦ ἃρ. Ἴ1Π6 βάραθρον 5 
ΟΧΡΙ]αἰηρα ἃ8 δὰ ὄρυγμα (Τ τα. [μοχ. 1ῃ ν.), 
Οὐ χάσμα φρεατῶδες (86}ι0]. Ατὶδῦ. Ῥ]αῦ. 
451), Ἰῃχὔῦο νν 16 σοπαθιηπηρα τη] λοῦουβ, 
ΟΥ̓ ἸΏΟΥΘ ῬΓΟΌΘΟΪΥ μοῖρ Ὀοαϊ65. ἰδ ν᾽ θχο- 
οαὐϊοι, νΘΥ6 ὑ σον. Π6 Ῥγυοροβα] νου]ᾶ 
ὑμπουοίογο, ἴῃ ὑπμ6 ολ56 Οὗ ΜΙ λά65, αιηοὴῦ 
ἴο ἃ ἄθῃϊαὶ οὗ ὑπ γἱΐοβ οὐ βαρυϊῦασθ. 16 
ΤιΔορἀδοιηοηἶΠ5, ἃ8. νὰ τοδα ἴῃ ΤΠθΟΥ- 
αἸᾷο5 1, 185, μαὰ ἀοδιρηθα ἰο γον 16 
ἀοδα Ῥοάγ οὗ Ῥαυβαηϊαβ ἰηὔο ἐπ6 Οδθααβ 
(α φοἱῦ ΟΥ̓ ΟΆΒτη οοΥσοβροπαϊηρ ἴο ὑμ6 
βάραθρον αὖ ΑὐΠ6η5), Ὀὰὺ αἴρουνναν 5. τ6- 
Ἰοῃύοα πα σάν 10 θαυ]. ΤΏ 5080]. 
οὐ Αν ϑύϊαρθ. ἀρρθαῦβ βουγονοῦ ἤο ιᾶγνΘ 
ὑπουρηῦ φῃρὺ ὑπ6 Αὐμθηΐαμβ, θαὺ ἔοτ [Ώ6 
Ῥυγύαχἶβ, νο ἃ ἤῃγθ παᾶα 6 νἱοῦον οὗ 
Μαγαύμου ὑῃπσον ἄονα ὑπ ρμιὺ αἰϊνθ 
(κατακρημνίσαι), δ 5. Οἢ ἸΔῈ ΠᾶνΘ ὈΘΘΠ. 
6 Ῥγαοῦϊοθ ἴῃ ΘΑΡΥ 8η4 θα. ὈΏΤΟΥ8 {1}168. 
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.ς9 2 » , Ξ-᾿ 9.9. 5. ψ ς 9 , τανιν, ἐνέπεσεν ἂν ; Καίτοι οὗτοι, εἰ ἦσαν ἄνδρες ἀγαθοί, 

Ἁ Ἃ 5» ἴω σ 

ὡς σὺ φὴς, οὐκ ἂν ποτε ταῦτα ἔπασχον. οὔκουν οἵ γε 
ἀγαθοὶ ἡνίοχοι κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὐκ ἐκπίπτουσιν ἐκ τῶν 

ῪΝ ἃς ο 

ζευγῶν, ἐπειδὰν δὲ θεραπεύσωσι τοὺς ἵππους καὶ αὐτοὶ 
Ψ' ΄΄ 

ἀμείνους γένωνται ἡνίοχοι, τότ᾽ ἐκπίπτουσιν. οὐκ ἔστι ταῦτ᾽ 
οὔτ᾽ ἐν ἡνιοχείᾳ οὔτ᾽ ἐν ἄλλῳ ἔργῳ οὐδενί ) Χ τ Ὁ λεβγ ον οενος 

} 

ΚΑΛ. οὐὺκ ἐμοιγε. 
3 ῪΝΝ ΕΣ 

ΣΏ. ᾿Αληθεῖς ἄρα, ὡς ἔοικεν, οἱ ἔμπροσθεν λόγοι 
3" φ “-“ » κά 

517 ἦσαν, ὅτι οὐδένα ἡμεῖς [ ἴσμεν ἄνδρα ἀγαθὸν γεγονότα τὰ 
πολιτικὰ ἐν τῇδε τῇ πόλει. σὺ δὲ ὡμολόγεις τῶν γε νῦν 
οὐδένα, τῶν μέντοι ἔμπροσθεν, καὶ προείλου τούτους τοὺς 
5, ὃ Ὄ δὲ 9 , »“ἋΥ “ “ » 
ἄνδρας. οὗτοι δὲ ἀνεφάνησαν ἐξ ἴσου τοῖς νῦν ὄντες, 
ν 3 Ὄ ε»,ὔ Ν᾿ » ὌΝ 9 ΚΕ δ ἴω 
ὥστε, εἰ οὗτοι ῥήτορες ἦσαν, οὔτε τῇ ἀληθινῇ ῥητορικῇ 
ἐχρῶντο---οὐ γὰρ ἂν ἐξέπεσον---οὔτε τῇ κολακικῇ. 

ΠΧΧΠΠ]. ΚΑΛ. ᾿Αλλὰ μέντοι πολλοῦ γε δεῖ, ὦ Σώ- 
,’ ’ ῪΜ' ἴω » ΄΄- “" 

Βκρατες, μὴ ποτέ τις των νυν ἐργα τοιαντα ἐργάσηται οἷα 

Ἄ Ν ᾿ 
7) ΟΚει σοι; 

’ ὰ Ἁ » 

τούτων ὃς βούλει εἴργασται. 

ΣΩ. ἊΩ δαιμόνιε, οὐδ᾽ ἐγὼ ψέγω τούτους ὥς γε δια- 
κόνους εἶναι πόλεως, ἀλλά μοι δοκοῦσι τῶν γε νῦν δια- 

ὟΥ8 δύο ὑοϊὰ Ὁγ Ῥαυβαιῃΐδβ, ἱν. 18. 4, ὑμαῦ 
{π6 Τιδοραδοιηοηΐδη8 ὕμτι8 ῬαΠΙΒῃΘα {Πρὶν 
οαρύϊνα5. ὑδο ἴῃ ομθ οὗ μ8 Μαββθηΐανι 
ἍΜ 8175, Δ) {Π|18 Βα Πρ ΔΙ νον οἵ {6 
565 ΟΥἩἨ {π6 Ῥαταύγατη βθοῖὴβ ὧο ΠᾶΥΘ 
Τουμπα ἴάνουν τνἱ0 ἢ Βομο αδῦβ ΘΘΏΘΓΑΙΪΪΥ. 
Οὐτωρ. ϑὅςμοῖ. Αὐἱϑῦ. Ῥ] αὖ. 481, ἐν δὲ τῷ 
χάσματι τούτῳ ὑπῆρχον ὄὀγκίνοι, οἱ μὲν 
ἄνω οἱ δὲ κάτω. 80 {μ6 βοθο]. Αὐὶδβῦ. 
Ἑ οο165. 1089, ἴὰ σἰνίηρ' Π15 σουβῖοι οἵ ὑῃ6 
Ῥβϑρῃῖβαι οὐ Οδμπόμυβ, δἰ ύθυβ 6. οΟΓα58 
οὗ Χοηορποα ὥομλ ἀποθανόντα εἰς τὸ 
βάραθρον ἐμβληθῆναι ἴο εἰς τὸ βάραθρον 
ἐμβληθέντα ἀποθανεῖν. Βαῦ ἔτοτηῃ ἃ νν6}}- 
Καοννὰ ραθβαᾶρο ἴῃ Ρ]αὐοΒ ΘρΆΘ]1ο (ν. 
489 Ἐ)ὴ ἴῦ ἀρρθαῖβ ἴο βάν Ὀθθῃ [116 
Ῥτιδοῦϊοα ὕο θχροβθ ὅθ Ὀοαΐθβ οὐ οὐἱτλ 1 8}5 
ΤῸΥ βοτὴθ {ϊτ6 ΔΡΓΟ ὑπο ῖν ὀχϑοαύϊοη, ΤῊΘ 
ΟΧΘΟΌ ΘΙ ΟΩΘΡ ᾿νοῦ αὐὔουννασὰβ ῬΥΟΌΔΌΪΥ 
γον 0Π6 του ἰηὔο ὑπ βάραθρον, 1, 
αϑ 1 ΒΌΡΡΟΒΘ, ὑμαῦ 15 ὅπ βαῖὴθ ὑμῖπρ ἢ 
{86 ὄρυγμα, ἔγοτῃ ὙΥ]οἢ ὑπ6. Ποὺ ΟΠΑΤΎ 
ἴῃ ααθϑύϊοῃ ἀουινοα ἢἷβ Θα ΡΠ Θ15016 ΠατὴΘ 
οἵ “088 τηδῃ δὖ ὅθ ρὶῦ᾽ (ὁ ἐπὶ τῷ ὀρύγ- 
ματι), ὈὉΥ ψΜΏΪΟ 6 ἰβ κῆπον ἴο 6 
ογαῦοσβ. Τη6 500]. οὐ Ῥ]αύαβ 1]. 1. ὄνθῇ 
βύαϊοβ ὑπαῦ ὕῃ6 οὐἱρῖμαὶ ὈΑγα τα τγα8 
ἈΠΟ ἀρ ὈΥ ὑδο Αὐμοηΐδηβ ἴῃ τυ 16] 

ὑπηο8. ΤῊ15 ἀπιοῦηῦδ ἐο βαγὶπρ ὑπαῦ ὁ} 6 
Ῥαμβπτηθηῦ οὗ κατακρήμνισις μδᾶ ]ΟΩρ; 
Ῥθθη οὐβοϊούθ αὖ Αἴ 68. 

Ἑ. οὔκουν οἵ γε ἀγαθοὶ ἡνίοχοι] Τὴ6 
ἴοτοθ οὗ ὕπο ποραῦϊννο ἱπ {118 βοῃηύθῃρθ 15 
ΘΧΡ] αἰ πΘα ἴῃ ὑΠ6 ποίθ ἴο 512 Α. 

617. ὥστε εἰ οὗτοι ῥήτορες ἦσαν) ΤῊΘ 
ἤμδ] σαιβα οὗ {π ὕγαρ τηδίοσνϊο ἰδ ἤο χη ΚΘ 
ἸΏ6} ούξον, ὑπαῦ οὗὨἨἁ ὕΠ6 3180 ὕο φὙΔΟ Υ 
{λον ἱπο]ϊπαύίοπβ. Βαῦ ὑπ βὐαξοβιηθα 
ἴῃ αποούίϊΐοη δα ποῦ δὐαϊηθα οἰδμθν 
ΟὈ͵οοῦ, δῃὰ ὑμουθίοσο, 1Ὲ γηθῦουσβ ἴἢ 
οἰ ἢν 56η856, ΠΟΥ νγοῦα ποῦ γηβϑύουβ Οὗ 
1161} οὐδ. (41110165 15. ἀΠᾺ]6 ἴο θναᾶθ 
ἐμ6 αἸ]οιηπηα, θπῦ βαγ8, ὑπαῦ, θα 85 ὕ6ΥῪ 
ἸΘῪ Πᾶνα θθθῃ, 1 νν}}} ὍΘ Ἰοηρ' ΓΘ ΔΗΥ͂ 
οἵ ὕπμ6 βύαθθβδιηθῃ οὐ ὕ]186 ἀΔΥ ΔΟΘΟΙΩΡ 58 
ΒΌΘἢ [δαὖβ ἃ5 ὕπο υννογϑῦ οὗ {116 ἔθ Ἰη6}- 
ἀϊοπθά. 

πολλοῦ γε δεῖ---μή ποτε)ὴ ΤἼΘ π808] 
οομδύγαούοη οὗ πολλοῦ δεῖ 15. ννῖῦ τῃ6 
1ηΠπϊῦϊνο, 45 ὑπ Οὐνη. Οὔβοσνθ. Ρ]αΐο 
τηϊρῦ μᾶνο νυυϊ θη οὐ μήποτε ἐργάσηται, 
πολλοῦ γε καὶ δεῖ, οὗ ννϊο ἢ [6 οοηϑύσαο- 
ἀϊοι 'π 6 ὑδχὺ 15 ἃ Κἰμᾷ οὗ να ρηγθηῦ. 
ἘῸΡ ὃς βούλει, οογρ. ΟΥ̓Δ]. Ρ. 482, ἢ 
ὅστις βούλει ἄλλος ἄριθμος-. 

Β. ὥς γε διακόνους εἶναι) “ Ν᾽οινοα 8 
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’ , Ἃ “3 ον», 9 , - 
κΚονικωτέροι γέγονεναι Και μᾶλλον οἰου ΤΕ ἐκπορίζειν ΤΊ) 

πόλει ὧν ἐπεθύμει. ἀλλὰ γὰρ μεταβιβάζειν τὰς ἐπιθυ- 
Ἢ Ν Ἀν }.}.9 ’ ’ Ν ’ ΤΕ Ν “Ἂ 

μίας καὶ μὴ ἐπιτρέπειν, πείθοντες καὶ βιαζόμενοι ἐπὶ τοῦτο 
ψ » 9 ΄ὕ » ε “- ε Ψ 9 ω 
ὅθεν ἔμελλον ἀμείνους ἔσεσθαι οἱ πολῖται, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 

“ . 

οὐδὲν τούτων διέφερον ἐκεῖνοι: ὅπερ μόνον ἔργον ἐστὶν 
3 ἴω ΄ “ Ν Ν ἤ Ἂ ’ Ν 5 

ἀγαθοῦ πολίτου. ναῦς δὲ καὶ τείχη καὶ νεώρια καὶ ἄλλα ο 

πολλὰ τοιαῦτα καὶ ἐγώ σοι ὁμολογῷ δεινοτέρους εἶναι 
9 ’ ’ὔ 3 ὔ 

ἐκείνους τούτων ἐκπορίζειν. Πρᾶγμα οὖν γελοῖον ποιοῦ- 
μεν ἐγώ τε καὶ σὺ ἐν τοῖς λόγοις. ἐν παντὶ γὰρ τῷ χρόνῳ 
ἃ ’, 50 ΧΝ Δ 3 Ν 3. τ ἢ 3. τὰ ὃν διαλεγόμεθα οὐδὲν πανόμεθα εἰς τὸ αὐτὸ ἀεὶ περιφε- 
ρόμενοι καὶ ἀγνοοῦντες ἀλλήλων ὅ τι λέγομεν. ἐγὼ γοῦν ἢ 

’ ΩΝ ε ’, Ν 5 ,’ ε 5» 

σε πολλάκις οἶμαι ὡμολογηκέναι καὶ ἐγνωκέναι ὡς ἀρα 

διττὴ αὕτη τις ἣ πραγματεία ἐστὶ καὶ περὶ τὸ σῶμα καὶ 
Ν ᾿ , δχς Ν ΡΣ ρα τος Ἐν περὶ τὴν ψυχήν, καὶ ἡ μὲν ἑτέρα διακονική ἐστιν, ἡ δυ- 

Βουναηῦβ Οὗ [Π6 βύαϊα,᾽ 5 γ8 500:., “1 α18- 
ῬΆΓΑρΡΟ ὕμθη ΠΟ ἸΠΟΥ6 ὑμεῃ γοὰ ἃο; οἢ 
ὍΠ6 σοπύναυν, ὕΠ6Υ βθοῦὰ ἤο τὴϑθ ἤο Ὦδνθ 
ὈΘΟ ΥΟΥΘ ΒΟΥ ΟΘΆΌ]6, οουύαϊηϊυ, πὰπ 
Π6 1. ΒΟοοβΒοΥ8. ΟΥἨὨ ὕὍπ6 ργοδθηῦ ἀδν. 
ΟὐἸρ]αἰηὐβ Οὗ ὕπ6 1Ἀ]]1πρ οἵ οὗ {π6 

ΟΡΡΌΡΙΙΟ ταθη βασορραϊηῃρ; ῬΘΥΙΟ]65 ΟΟΟΌΥ ἴῃ 
Ἀ ὅπ σοτηΐϊο ροθῦβ, Ασιϑῦ. Βα. 191. ὰπ- 

ῬΟΙ5, δῆμοι, ΕῪ. ΧΙ. δηᾶ χν. Μεοῖη. Βαῦὺ 
Ῥ]αῦο ῬΥΟΡΔΌΪΥ ᾿πὐοηᾶθα ὑΠ6 τϑυηαυῖς ἴο 
ΔΡΡΙΥ ὅο ὕΠ6 ὑϊμλθ5 ἴῃ νυ] οι ἢ6 υνὰ8 Ἀϊτη- 
561} υυτῦϊπρ', 85. γν6}} ἃ5. ὕο ὕΠοβα ἴῃ νν 1 Ὸ ἢ 
ὑῃ6 αἀἰαϊορθ 15 Βα ρροβθα ὕο ἴδ ρ]δθθ. 
ἼΠ6 Ιαϊοπλ ὡς εἶναι 15. ΤΠ] ν. Ἡρχοᾶ, 
ἰ, 186, μεγάλα ἐκτήσατο χρήματα, ὧς 
ἂν εἶναι Ῥοδῶπιν, 1.6. ΘΟΠΒΙΔΟΥηρ' 58Π6 
γνὰ5 Ὀαῦ ἃ Ὠοίδοχα. 

ἀλλὰ γὰρ μεταβιβάζειν) “Βαῦ Ὁμ6η ἴῃ 
{ῃη6 αὐὖῦ οἵὗἨ ὑυχῃϊηρ' 0η6 αθβίγθθ οὐ Ὁμοὶν 
σοαπ νυ θη ᾿πΐο οὔμου ΠΏ 615, ᾿ϑύθαα 
ΟΥ̓ σ᾽νίηρ ὑπο {τ00 σου 86,---] Δα] ηρ' 
ὑπο ὈΥ͂ ῬΘΙ ΒΔ ΒΙΟΙ. ΟΥ ΤΌΓΟΘ. ο Π]ΘΕΒΧ 5 
ἸΠΚοΙγ ὕο τηαῖζο ὕμθι ᾿ούξθν,----ἰη 0815 ὑΠ6 
τηθὴ οὗ οἱ υγϑῦο 110016 ΒΌΡΘΥΙΟΥ 1 αὖ 8}} 
ἴο ΟἿΣ ΟΥ̓ ΘΟΙ ΘΙ ΡΟΥΆΥ65. ΑΥἸΒΌΙΘΒ 
Πδ5 δ ἸΠσΘΠΪΟῸΒ ρα Θηῦ ὕο 5θονν ὑπαῦ 
6 Αὐμθηϊα8 α1ἃ ροτδασα]]Υ ᾿ΡΤΌΥΘ 
ἀηον ὕΠ6 ἀαβρίοοα οἵ ὑμ6 Εοιν, Πῶσ, 
ὦ μακάριε; εἰ γάρ ἐστιν ἀληθὴς ὃ σὸς 
λόγος ὡς Μιλτιάδην γε μικροῦ εἰς τὸ 
βάραθρον ἐνέβαλον, πᾶν τοὐναντίον ἤδη 
φαίνεται, ὁ μὲν Θεμιστοκλῆς ἀγριωτάτους 
παραλαβὼν ἡμερωτέρους ποιήσας, τὸ γοῦν 
ἐξοστρακισθῆναι, καὶ πρός γ᾽, εἰ βούλει, 
φυγῇ (ζημιωθῆναι, κέρδος παρ᾽ ἐκείνην τὴν 
συμφοράν. πάλιν δ᾽ ὁ Κίμων ἐξωστρακίσθη 

μέν, φυγῇ δὲ οὐ προσεζημιώθη, ἀλλὰ καὶ 
κατῆλθε πρὸ τοῦ χρόνου, οὕτως ἔτι πρᾳο- 
τέροις οὗτος ἐχρήσατο. ὃ δ᾽ αὖ Περικλῆς 
ἔτι τούτου μετριώτερα δυστυχήσας κ.τ.λ. 
Θυδύμονν. Ὁ. 28Φ (867, 1μ4.). Τῷ 15 
ΟὈν]ΟΌΒΙΥ ααἰΐα απύσαθ ὑμαῦ ῬΟΥ]Ο165. Πδα 
ὯΟ 5111} 1ἴὼ Ὀχ]α] ΣΡ ὑΠ6. Ῥαββίουβ οὐ 0Π6 
τηα]υϊααρ, πα ὑη8 ργθαύθϑῦ βου ῆοθ {Π6 
ΑὐΠΘΗΙΔΠ5 Θνοι τηϑθ τνὰβ ἰηϑύυϊσαϊοα ὈΥῪ 
ΤΠοτηϊβίοοϊοβ [Ιὰ ἰοὺ οὗ 4}1 ὑῃ6 ΤῸῸΓΣ 
Ογο δἴομθ βθθβ ἴο αν Ὀθοὴ Οροπ ἴο 
ὕπο ᾿πηραύανίοη. οὗ ππᾶα]ν ἢαύξονιηρ' ἃπα 
ΘΔ] ΟΠ ηρ ὉΠ6 Ῥοραϊαθθ. Ῥϑυῖοϊοβ ἂπὰ 
ΤΉ θιηϊβύοοϊοβ θα ααἰῦθ ἃ5. γηὰοἢ ἃ5. ὍΠΟΥ 
ΤΟ]ον θα ὉὍη6 ὑθηάρμοῖθβ οἵ ὕμθ. ῥα} 10 
ταϊηα. 

σ. Πρᾶγμα οὖν γελοῖον ποιοῦμεν] ὅοοι. 
Β6Ι 6. ϑΡϑιϊη8. Ο]]10105 ὑπαὺῦ μ6 πᾶ ἃ8- 
Βοηῦοα ἤο ῬΥΘΙ 5565. Οἵ ν ΒΟ ἢ6 χα) θοῦ 
Ὁὴ6 Ἰορίοιὶ ὀομοϊ βίο : ὕἢθ6 ῬΓΟΙΠ 5565 
Ῥοϊηρ' οομὐαϊ!ποα ἴῃ {116 ΟΥἹΡῚΠΆ] ἀἸ0]ο0- 
ἰοιὴν οὗ θεραπεία ἀπ κολακική (464. σ, 
πὰ πούθ), ἀπ ὑμθ δϑϑυχηρύϊοη ὑμαῦ 
βία θϑυηθ 5}}}0 ἃΒ5. συ] ον Ῥυδμουϊβοα [Ἀ]}5 
ὉΠᾶΘΥ ὕμ6 ᾿ΞΥ 1041] ὈσΆποἢ οὗἁὨ ὕΠο6 Ἰαύδοι, 
ΓῊ15. Δατηϊββίοη (8]]10165. τυ ΠΡᾺ}}]ν ἔουοοῦβ, 
Ῥουρϑύσα!ν οοταΐῃρ σου πα ἀραϊῃ ὕο 18 
Ὅν Ῥοϊηὖ οὗἩ νἱονν, ὑμαῦ ΟΥ̓ σΟΙ 101} 5680 
απἃ Ὁ}16 τϑοοινθα οριίμϊοη, [1 {]}15 Ῥ88- 
Βᾶρ0 κολακεία 15 ΒΟΙΡοΙΠ ΘΑ ἄοινῃ, οὐ Ταῦ Σ΄ 
ΒΘη ΘΙ ]ΪΖοά, ἰηΐο διακονία---- τα ϑύγ 10 
---ἃ βοιηθνν ῃαῦ 1655 ἴνϊαϊουβ νον, θαῦ 
ΘΟαΘΆΠΥ ἀνϑῖ]ι}]6 ἴὉγ Ῥ]αῦο 5 ῬΌ ΡΟΒΘ. 
Οοταρ. ἰἴ. 521] Α, ψ ΠΕΙΘ διακονεῖν 15 
τηδρ οαπϊναϊοηῦ ἴο πρὸς χάριν ὁμιλεῖν, 
αὐ ὅποι ὕο κολακεύειν. 
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χ 5 3 , »Ν . κι΄ νΝ ,  ε" τπ νατὸν εἶναι ἐκπορίζειν, ἐὰν μὲν πεινῇ τὰ σώματα ἡμῶν, 
’ Ξ5Ν δὲ ὃ “ ’, ΣΝ δὲ ε Ὁ ’, Ψ σιτία, ἐὰν ὁὲ διψῃ, ποτά, ἐὰν δὲ ῥυγῷ, ἱμάτια, στρώματα, 

ε ὃ ή χλλ᾽ Ὁ » ’ 3 9 θ ’ ο ὑποδήματα, ἀλλ᾽ ὧν ἔρχεται σώματα εἷς ἐπιθυμίαν. καὶ 
Ρ] , ΄, Ἀ “ ἴω μά ἰφὴ Β ἐξεπίτηδές σοι διὰ τῶν αὐτῶν εἰκόνων λέγω, ἵνα ῥᾷον 

’ ’ Ν ο ἍἋ, καταμάθῃς. τούτων γὰρ ποριστικὸν εἶναι ἢ κάπηλον ὄντα 
ἈΝ» Ἁ).Ἅ ω ἉἉ ἢ ἔμπορον ἢ δημιουργόν του αὐτῶν τούτων, σιτοποιὸν ἢ 
5 Ν Ἅ ε ’ὔ’ «ἃ 

ὀψοποιὸν ἢ ὑφάντην ἢ σκυτοτόμον ἢ σκυτόδεψον, οὐδὲν 
; ’ 3, ἴω »“» ΄-“ θαυμαστόν ἐστιν, ὄντα τοιοῦτον δόξαι καὶ αὑτῷ καὶ τοῖς 
Υλλ θ Ν 3᾿ ΄ Χ “ Ν ἰδ , Ὁ Ὡς ἄλλοις θεραπευτὴν εἶναι σώματος, παντὶ τῷ μὴ εἰδότι ὅτι 
» ᾶ 

ἔστι τις παρὰ ταύτας ἁπάσας τέχνη γυμναστική τε καὶ 
3 », Ὄν ΨᾺ Ἁ “ν ἰατρική, ἣ δὴ τῷ ὄντι ἐστὶ σώματος θεραπεία, ἥνπερ καὶ 

ῇ, » ΄-“ ΄“ »» 

πῤῥοσήκει τούτων ἄρχειν πασῶν τῶν τεχνῶν καὶ χρῆσθαι 
τοῖς τούτων ἔργοις διὰ τὸ εἰδέναι ὅ τι χρηστὸν καὶ πονη- 

Ν ἰφ ΄ “Ἁ “Ὁ 3 Ν 5 3 ἢ ’ ἷ- 

618 ρὸν τῶν σιτίων ἢ ποτῶν ἐστὶν εἰς ἀρετὴν Ϊ σώματος, τὰς 

δ᾽ ἄλλας πάσας ταύτας ἀγνοεῖν: διὸ δὴ καὶ ταύτας μὲν 
δουλοπρεπεῖς τε καὶ διακονικὰς καὶ ἀνελευθέρους εἶναι 
περὶ σώματος πραγματείαν, τὰς ἄλλας τέχνας" τὴν δὰ 
γυμναστικὴν καὶ ἰατρικὴν κατὰ τὸ δίκαιον δεσποίνας 

Ὦ. ἐὰν δὲ ῥιγῷ} Μοοτῖβ (οογγθοξθα ὉΥ 
Βαθίτηδη), Ῥιγῶν, ᾿Αττικῶς, ῥιγοῦν 
κοινῶς. Ῥιγῷ ᾿Αττικῶς, ῥιγοῖ Ἑλληνικῶς. 
ΤῊ18 ργθοθρῦ οὗ ὕπθ φυδυηγηδυῖθη8 15 ἴγ6- 
ααρηὔν Ραύῦ ποῦ αἰνναγβ σοηῆττηρα Ὀγ ὕΠ6 
οοαά. Τύβ τηθϑηϊηρ 15 ὑπαῦ ῥιίγόω ΤΔΚ68 
ῥιγῶν Ἰηϑίοαα οὗ ῥιγοῦν ἴῃ. Ὅμ6 ᾿Ἰηῆη., ἀπὰ 
ῥιγῷ ΤοῸΥ ῥιγοῖ ἴὰ [Π6 οομ].; ὑμ6 ορῦ. 
ῥεγῴη Ῥοϊηρ ξουτηθα ΡΟ 0116 Δ ΔΙΟΟῪ οἵ 
Οὔμου' νϑῦῦβ ἴῃ οω. ΟὈἸρ. Αγὶϑῦ.  6βρ. 
440, ὥστε μὴ ῥιγῶν ἑκάστοτ᾽. Αν. 980, 
᾿ἄλλά μοι ῥιγῶν δοκεῖς. Βυῦ π6 οοτὰ- 
ὙΠ ΤΌ ῥιγοῖ οοουγθ ἴῃ Ῥηδραᾶ. 85 Α, 
αθα ῥιγοῦν ἴῃ Ηδρ. 440 σ. ΤΠοθ6 οὐυρθὺ 
ῬγΟΡΑΟΙν ἴο Ρ6 οοιτοοῦθα, 88 τν6}} ἃ5 ΑὐἹϑῦ. 
Νυῦ. 442, ψῇοτα πα οοαά. αν ῥιγοῦν, 
Μοίποῖ ῥιγῶν. ὙΠ ἔοτια ἴῃ ὧν ἰ8 
ῬοΥὶο, δα Ἀμμ] σοι ἴο πεινῆν, διψῆν, ὅτζο. 

Ἑ. σκυτόδεψον ) ὅ'6Π0]. ΟἸγτΏΡ. Ρ. 171, 
ἀττικώτερον τὸ σκυλόδεψον, ἐπειδὴ τὰ 
σκῦλα, ὅ ἐστι τὰ νεκρὰ σώματα καὶ δέρ- ἡ 
ματα ἑψῶνται (5810). ΤῊ. ΌτΊηΒ σκυτοδέψης 
δηα σκυλοδέψης ΔΥ6 Το 6 σΟΙηΟΠ, αὖ 
τὸν σκυλόδεψον ΟΟΟῸΥΒ. 1 ])οτηοϑύῃ, ὁ. 
Αὐσϊβύορ. Ρ. 781. ΤΙ {πΠ6 ὕννο Ῥαϑῦ ΜΘ5. 
σκυτόδεψον 158 δοορηῃίοα ἃ5 16 ᾧΠ6 ἰοχῦ; 
811 {π6 οὔμουβ, ἐο]]οννοὰ ὈΥ ὑπο 6ἀά., 
τη κα 016 ννογαὰ οχγίοηθ. 7116 γϑαβΟῃ ἢ Ρ᾽ 
1 ὕπ6 μαββδαρο 16. θυ ῃ]αηοὰ ὈΥ͂ ΓΘΙΌΓΘΠΟΘ 

ἴο ὕπο θδυ]ϑῖ ρουύίοι οὐ ὑμ6 ἀϊδϊοριο, 
404. 866.» ἴῃ νοῦ {Π6 θεραπεῖαι οὗ ὕΠ6 
Ῥοάγ δηᾷ οὗ 86 801] ἃ. οἰ ϑϑιβαᾶ, δηᾶ 
ἀἰϑυϊηριβῃοα ἔσομαι ὕΠ6 κολακεῖαι νυν] 16 ἢ 
Βιπηαϊαῦθ ὑμθι. Βαῦ ὑμ6 ὐραϊηθηῦ 15 
γἱυαύοα Ὁ. ὑῃθ οοηξαβιοι οὗ αὐῦβ ψ ΏΪΟὴ 
τη ἰβῦο: ὅο αὐ]ῦγ, ΒΟ 85. ὕποβο οὗ 
{Π6 ὑφάντης ΟΥ̓ ἔμπορος, ΜΥἱλ ἢ ὑμποβθ οὗ 
ΜΨΏΪΟ. τῆρτθ 5θῆβϑιδὶ ἱημαυ]ρθηοθ 15. ὑῃ6 
ΟὈ͵]θοῦ. ὸὐα υΘΒ ΘΒ ΠΒὮ1Ὸ ἸΤΩΌ]1658 ὍὉΠ6 ῬΟΥΘΥ 
Οὗ τηλ]τῖηρ' ῬΓον βίου [Ὁ ὕπ6 Ὀ]) γ510 8] 
γν 611-ϑῖηρ, ἃ8. νν86}} ἃ5 [ὉΓ 86. τῃθηθα] 
οαἰΐαγτα οὗ ὕΠ6 ρϑορίθ; θαὺ {115 15 χαϊδα 
ΔΠΟΌΠ6." ὉΠΪπρ ἔοι Ῥαηάρυϊηρ' ο 166 ῃ- 
ὑϊοὰ8 δρροῦϊυθ, ψ]θῦῃου ταθηῦα] οὐ ΘοοΥ- 
Ῥο 68]. Βαὺῦ ϑοογαῦύβϑβ 15 τηδᾶθ ἴο Ἰάἀθη γ 
διακονία ιν κολακεία, ν᾿ ΒογΛοἰἢ ΠῸ 18 ὈΥ͂ 
ΠΟ ΤηΘ8 8 πϑθιῇῃοα Θδνθὴ ΟἹ 1115 οὐ ΡΓ6- 
ΤΩΪΒ565. Τῦ ἴθ, θοβιοβ, ὙΘΥΥ ῬΘύνοσβ6. ᾧο 
τ ρυθβθηῦ Ῥϑυ 0165, ὙΠῸ τϑουραηϊζοα {116 
Αὐπϑηΐδη σοΟΙΠ ΠΟ. να] ἢ, ἃ 5 ἣν ΤΏ616 διά- 
κονος, θυθῇ ἰῇ ννὸ ὕδαικα ὑμαῦ ννονὰ ἴῃ 15 
Ἰραϑῦ οοῃύοτηρύπουβ 5686. Ηθ νγὰ8 δὖ 
ΔΏΥ͂ ταῦθ ἃ νομοθέτης ΟἹ ἃ ἰᾶγρ6 50816, 
ἀηα ὑπογοίοσο, όγη ΤΊ αῦο᾽Β ροϊηὖ οἵ νον, 
ἃ παιδοτρίβης ΟΥ ἰατρός οἵ ἴῃ 500], Ὠον - 
ΟΥΟΡ Ὀαα 5. {που ρθαῦο ΠΊΔΥ ἢᾶνΘ ἃΡ- 
Ῥϑαι θᾶ ο οΥὔιϊο5 οὗ ἃνιϑυοοχαύιο θα ΠΡ5. 



186 ΠΛΆΤΩΝΟΣ [δ18.}.1 

ἐν Α " »" Α Ἃ ’ εἶναι τούτων. ταὐτὰ οὖν ταῦτα ὅτι ἔστι καὶ περὶ ψυχήν, 
τοτὲ μέν μοι δοκεῖς μανθάνειν, ὅτι λέγω, καὶ ὁμολογεῖς 
ε 9 δ. ῳ 3 Ν ᾽ Ψ Ν 3 ’ ν »}» 

ὡς εἰδὼς ὅ τι ἐγὼ λέγω: ἥκεις δὲ ὀλίγον ὕστερον λέγων 
ν Ψ Ν 9 Ν ᾽ ἴω 9 ω ’ 

ὅτι ἄνθρωποι καλοὶ κἀγαθοὶ γεγόνασι πολῖται ἐν τῇ πόλει, 
καὶ ἐπειδὰν ἐγὼ ἐρωτῶ οἵτινες, δοκεῖς μοι ὁμοιοτάτους Β 
προτείνεσθαι ἀνθρώπους περὶ τὰ πολιτικά, ὥσπερ ἂν εἰ 

ἌᾺ “ σ 

περὶ τὰ γυμναστικὰ ἐμοῦ ἐρωτῶντος οἵτινες ἀγαθοὶ γεγό- 
Ἁ νασιν ἣ εἰσὶ σωμάτων θεραπευταί, ἔλεγές μοι πάνυ σπου- 

τῇ ’ ε 5 , Ν ’ ε Ἁ 3 » 
δάζων, Θεαρίων ὁ ἀρτοκόπος καὶ Μίθαικος ὁ τὴν ὀψοποιίαν 

δ δ Ἃ Ν Υ ε ’ ν 

συγγεγραφὼς τὴν Σικελικὴν καὶ Σάραβος ὁ κάπηλος, ὅτι 
οὗτοι θαυμάσιοι γεγόνασι σωμάτων θεραπευταΐ, ὁ μὲν 
3; Ν , ε ΝΙΝ ε εν ἄρτους θαυμαστοὺς παρασκευάζων, ὁ δὲ ὄψον, ὁ δὲ οἶνον. Ὁ 
ΤΧΧΤΥ. 

Ψ ΕΥ ζν 9 ’, » » 3. ΟΝ 
Ισως ἂν οὖν ηγαναάκτεις, εὖ σοὺ ἔλεγον έεγω 

Φ Ψ 5 ΗΣ 250 ἈΝ δ “- ὔὕ 
ΟΤι ἄνθρωπε, εΕτΤοιεις οὐδὲν περὶ γυμναστιυκΉης" διακόνους 

5618. 8. Θεαρίων ὁ ἀρτοκόπος} Αὐἢ 68 
ὙγᾺ5 δυηοαϑ ἔο ὑΐθ θχοϑι]θηοα οὐ 1085 
ῬὈγθαᾶ. ἀγομοϑύγαῦαβ ἂρ. Αὔμθηῃ. ρ. 112 8, 
τὸν δ᾽ εἰς ἀγορὰν ποιεύμενον ἄρτον Αἱ 
κλειναὶ παρέχουσι βροτοῖς κάλλιστον 
᾿Αθῆναι. Τπθ θᾶκον ΤΉΘΑΧΊΟΩ 15 Τη6Ὲ- 
ὑἱϊοηθα ὈΥ ὄννο σοιηϊο ροθῦβ, ΑηὐΡ ΔΤ 68 
δηα Αὐἱϑύορδημθθ. Αὐμρη. 10. ᾿, Ἑ, ᾿Αρι- 
στοφάνης ἐν Τηρυτάδῃ καὶ Αἰολοσίκωνι 
διὰ τούτων "Ἤκω Θεαρίωνος ἀρτοπώλιον 
Λιπὼν ἵν᾽ ἐστὶ κριβάνων ἐδώλια. 80 
Αὐθρἢ. ἴὰ ΟἸΏρΒΠαΪο 1]. 1., ἄρτου-ς---οὺς 
δημόταις Θεαρίων ἔδειξε, ΜὨΘΩσΘ. νγα ΘοῊ- 
οἷαάρ ὑμαῦ ᾿μΘαυοη τὰ π᾿ Αὐῃθηΐδῃ. 
οἰδϊχοα. ΤῈ ἔουτη ἀρτοκόπος 8 Τϑοορ- 
Ὡἰσζοὰ 845 τῇῆοσθ αὐδιὸ ὑμᾶῃμ ἀρτοποιός, 
ΤιοΟΌΘοῖκ οα ῬΏγγη. Ὁ. 222. 

Μίθαικος ὃ τὴν ὀψοποιίαν συγγεγραφώς 
“ΒΙΘΌΪαΘ. ἀαρθ5᾽ Ὑγ6 16. ῬΙΌνΘΓ ὉΪ8]1, Εδρ. 
1]. 404. Ῥ, Συρακοσίαν δὲ ὦ φίλε τρά- 
πεζαν καὶ Σικελικὴν ποικιλίαν ὄψου... 
οὐκ αἰνεῖς. Τὰ Ερὶϑῦ. νἱ]. 826 8, ΡῬ]αῦο 
ΒΡΘΔΚ5 Οὗ ὕη6 οχοθϑβῖνα ἸΌΧΆΡῪ αὖ ὑμ6 
οουτὺ οὗἨ Τιοηυβια8: βίος ᾿Ιταλιωτικῶν 
καὶ Συρακοσίων τραπεζῶν πλήρης. ΟὐοΙΏΡ. 
Αὐῃθῃ. Ὁ. 25 3, Σικελικὰς καὶ Συβαρι- 
τικὰς καὶ ᾿ΙἸταλικὰς τραπέζας, ἤδη δὲ καὶ 
Χίας. Μιπάαροῦβ, δοοογάϊηρ' ο Μαχῖμπιὰβ 
γυῖα, 1)158. νἱϊ., ννὰ5. ἃ ΘΥΥΒΟΌΒΔΏ, ἃ8 
ϑγρθαῦ ἴῃ ὀψοποιία 5 ῬὨϊᾶϊα5. ἴῃ 500]ρ- 
ἴατθ. Ηδ6 νγὰ8 Ὄχρϑὶ θα ἔγουη ϑραχία, 
ὙγΠμΘ 6 δ6 μδα θοραῃ ὕο ΘΧΘΙΌΪΒ6. ἢ15. 511}], 
Ῥαῦ ψοἱοοιαθα ὈΥ 811} ΟὔΟΥ οἰ 68 ὑμαῦ 
16 νἱβιύθαᾷ. ῬΟΒΒΊΌΙΥ 18. ψγὰ8 ὕμθ ἢγβό 
ΘΟΟΙΚΟΥΎ -ῬΟΟΚ. [Γὑ ἄοθβ ποῦ ον ν " 886 1ὶ 
ἴο ἢᾶνθ βιυυνινοα ἰο ὑπ ὑϊπι6 οὗ Αὐμοπάθαϑβ, 
ΠΟ σου ποῦ πᾶν [π]]δἃὰ ἴο απούθ, 

μαᾶ ἢ6 Κῆόονῃ Ὁ. ΟΕ Βαγδιιθυβ, ἃ5 8 
ΟΟΡΙ65 δᾶνα 1ὖ, ΟΥΓ δᾶγᾶδτιϑ, ἃ5. 6. Πδιὴθ 
οὐρῦ ο 6 τυυῦδύθη δηα φτοπουπορᾶ 
(Ξαραβικῶν κοπίδων συνομώνυμε, Δομθιιβ 
8Ρ. Αξμρῃ. Ρ. 178 Ἐ), ννθ Ἰθᾶσῃ ἔγοτῃ 81- 
οὔπϑι οοχῃϊα ρορῦ {]ιαῦ ΒΘ τννγὰβ ἃ Ῥ]αὔδοδμ, 
ΘΠ 4 Ὧ158 τορυύαύϊοη οὐθ οἵ [Π6 νϑιῪ ἔδυν 
ὑΠ]ηο5. οἡ ΠΟ. ὑπαῦ 5ιη8}}1 οἰδυ οου]ᾶ 
Ῥίαμηθ 1ὑβθ., Ῥοβιαϊρραβ, ΕὟ. ἴῃ. 111.» 
ΜοθθΙ ἵν. Ρ. ὅ25. 4]. ῬΟΙ], νἱϊ. 199, 
ΘΧΡΙΆΪῺ5. ὕἢ6 Ὀαβίηθ55 Οὗ ὑπῃ6 κάπηλος ἴο 
Πανα ἱποϊααθα ὕΠ6 γαϊχιηρ οὗἩἨ νγ 1165. [Ὁ 
66. 8016: κάπηλοι οὐ μόνον οἱ μετα- 
βολεῖς, ἀλλὰ καὶ οἱ τὸν οἶνον κεραννύντες" 
ὅθεν καὶ Σάραβον ὃ Πλάτων κάπηλον 
ὠνόμασεν, ἐπαινῶν αὐτὸν ἐπ᾽ οἱνουργίᾳ 
(ἴον Ὁπη6 να]ρ. Σαράβωνα). ΤῊΘ ὑγαθ ΤΌΤ ΩΣ 
Σάραβος κ150 Ἰὰ1Κ5 ἴπ ἃ ΜΆ. τϑδαϊηρ οὗ 
Αἴῃθη. 112 Ἑ, καὶ σάραμβος ὃ κάραβος 
ὁ κάπηλος : ἀο.ὈΌ]655 ἃ ἀαΡΙΟχ Ἰθοῦϊο--- 
Σάραμβος (ἢ Σάραβο5). Ἐτοτα {Π6 γεγό- 
νασι ΝΝὮ10}). ΤΌ]]Ονν8, γγὙὺ ἸΏΔΥ ἴηΐον ὑϊιαῦ 
ποθ ὑπγθθ νου 1658 ννοσο ἀθαα νυν ἤθη [Π6 
ΟοΥρίαβ ννὰ8 νυ! θη. 

σ. Ἴσως ἂν οὖν ἠγανάκτεις) “Νον,, 1 
ΔΓ 580 γοὰ ψου]α παν Ὀθθη ἱπαϊσηαηῦ 
1 1 δὰ βαιά, ΕὙϊθηα, γοὰ κηονν πού ϊπρ; 
οὗ αγιηπαϑύϊο ; γοι [6] τὴο ΟΥ̓ [Ὁ]]ονν 5 νν 0 
ΔΥΘ Τ]ΘΙῸ ΠΣ] ἰδύουβ Δα οαὔθσουβ ὕο {ῃ6 
ἀοβίτϑϑ, ἀθβϑυιῦαῦϊα οὐ 811 βοαμᾷ πᾷ σἱρμῦ 
γΐοννβ ΘΟΠΟΘΙΪηρ' ὑπ, 1. 6. ΘΟ ΘΟ ΠΪρ᾽ 
116 ἀρβῖνοβ, απ ὑμποὶν ὔμθβϑ οὐ᾽ πη 655 
ἴο Ὀ6 ρταύιῆθα, (ὐομΡ. Ρ. 501 8, ἥτις δὲ 
ἢ βελτίων ἢ χείρων τῶν ἡδονῶν οὔτε 
σκοπούμεναι οὔτε μέλον αὐταῖς ἄλλο ἢ 
χαρίζεσθαι μόνον. 
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μοι λέγεις καὶ ἐπιθυμιῶν παρασκευαστὰς ἀνθρώπους, οὐκ 
3 ΝΜ, Ν, ἘΝ π; 5} Ν Ν 5 ΄“ ᾽ ἃ  ά ἐπαΐοντας καλὸν κἀγαθὸν οὐδὲν περὶ αὐτῶν, οἵ, ἂν οὕτω 
τύχωσιν, ἐμπλήσαντες καὶ 

Ὄ ἀνθρώπων, ἐπαινούμενοι ὑπ᾽ 

καὶ τὰς ἀρχαίας σάρκας. 

ἑστιῶντας αἰτιάσονται τῶν 

’,’ νν. 

παχύναντες τὰ σώματα τῶν 
αὐτῶν, προσαπολοῦσιν αὐτῶν 

ε 9 εὰ ὃ ̓ φ{ὺν ὮΝ » Ἃ 

οἱ δ᾽ αὖ δι᾿ ἀπειρίαν οὐ τοὺς 
εκ Ἁ ΄΄ 

νόσων αἰτίους εἶναι καὶ τῆς 
ἀποβολῆς τῶν ἀρχαίων σαρκῶν, ἀλλ᾽ οἱ ἂν αὐτοῖς τύχωσι 

τότε παρόντες καὶ συμβουλεύοντές τι, ὅταν δὴ αὐτοῖς ἥκῃ 
ἢ τότε πλησμονὴ νόσον φέρουσα συχνῷ ὕστερον χρόνῳ, 
ἅτε ἄνευ τοῦ ὑγιεινοῦ γεγονυῖα, τούτους αἰτιάσονται καὶ 
ψέξουσι καὶ κακόν τι ποιήσουσιν, ἂν οἷοί τ᾽ ὦσι, τοὺς δὲ 

προτέρους ἐκέΐνους καὶ αἰτίους τῶν κακῶν ἐγκωμιάσουσι. 
καὶ σὺ νῦν, ὦ Καλλίκλεις 

ε Ψ , 3 ,ὔ Ἄ 

ν Ὁμοιότατον τούτῳ ἐργάζει 
ἃ ’, κ“ 

ἐγκωμιάζεις ἀνθρώπους οἷ τούτους εἱστιάκασιν εὐωχοῦντες 
- Ψ,; Ἂς 

ὧν ἐπεθύμουν. καί φασι μεγάλην τὴν πόλιν πεποιηκέναι 
3 , Ψ ν 3 » ἀν Ὁ ποτ κ 

αὐτούς: ὅτι δὲ οἰδεῖ καὶ ὑπουλός ἐστι δι ἐκείνους τοὺς 
5 ’» 

519 παλαιούς, οὐκ αἰσθάνονται. 
ἊΝ 

δικαιοσύνης λιμένων καὶ νε 

Ψ Ν , ν Ι ἄνευ γὰρ σωφροσύνης καὶ 
ωὡρίων καὶ τειχῶν καὶ φόρων 

Ν ΄ ἴω 3 ’ Ν ,ὔ Ψ ΩΝ 

καὶ τοιούτων φλυαριῶν ἐμπεπλήκασι τὴν πόλιν" ὅταν οὖν 

ἔλθῃ ἡ καταβολὴ αὕτη τῆς 
9 ’͵ ἈΝ ,, ζ΄ 

ἀσθενείας, τοὺς τότε παρόντας 
Ν Ν 

αἰτιάσονται συμβούλους, Θεμιστοκλέα δὲ καὶ Κίμωνα καὶ 
’ὕ “"ε »- .-» 

Περικλέα ἐγκωμιάσουσι, τοὺς αἰτίους τῶν κακῶν' σοῦ δὲ 

ῬὌ. προσαπολοῦσιν αὐτῶν καὶ τὰς ἂρ- 
χαίας σάρκας) ὙΠμα56. αἀὐδοκβ Μ11 ποῦ 
ΟἿΪΥ 84 πο πον ἢ 65} ἴο Ππ6 Ῥοαΐθ5. ὑπο νύ 
οὐᾶτη ὉΠ Ῥϑιροῦ, θὰῦ Ψ1Π Θνθηδαδ 
οαιι886 ὕθηι ὅο ἰοβ ὑπ ἢἤθβῃ! ἔμπου Πϑά. 
ΤΉΘΥ ΙὩΔΥ στὸν ἔαὺ ΤῸΣ ἃ ὑϊτηθ, θαῦ τ6- 
φ  ϑύϊουν νν}}} Ὀσὶπρ τὰ 15. ἔνα ἀἴθθαβα ἀπά 
αἰ ηαῦο ουηδοϊαύϊοι, μανὶπρ ὈΘοι οῇἴδοίθα 
Σιυπουῦ ταρατὰ ὕο ΒΔ. ΔΥΎ ΤᾺ]65. 

Ἑ. καί φασι μεγάλην τὴν πόλιν πεποιη- 
κέναι αὐτούς] ΟὐτηρΡ. 'ΓΠαο. 11. θ6ὅ, ἐγένετο 
ἐπ’ ἐκείνου μεγίστη. ῬΘΟΡΙΘ ργούθπα ὑπαῦ 
{μα βίαϊβδιηθῃ οὗ οἱὰ ἴανθ τηδᾶρ Αὐῃθῃβ8 
στοαῦ, ηοῦ ρϑυοθϊνίηρ ὑμαῦ 808 5. ὑπτηϊα 
ἔγοια ἀἴβθαβθ, δα σούψθῃ δὖ 6 606 --- ἃ}} 
π᾿ Θοηβοαθθποθ οὗ ὑμοβθ ταθῃ δηᾶ {6 ]ν 
Τηραϑγοβ. ΤΉΘΥ δμᾶνα ο᾽αὐύεα ὑπ οἰδγ 
ἢ. 811 ὉΠ Δρρ! δ η 65 οὗ τηδύθυϊα! ργὸ- 
Βρουϊῦυ, νι Ποαῦ ὑθδο !ηρ' ΠΘΡ ὅο ἀ58 ὕμθια 
ἐδιιρογαύθὶυ δηᾷ σὶρ ὐθουβ]γΥ ; δηἃ ΠΘΠΟΘ, 
ὙΠθη ὑπο αἀἴβθαβθ 5811] σοῖηθ ο ἃ Ποϑᾶ, 

ῬΙΔια Μ}11 Ὅ6. ὑγονῃ οα Ἡ ΒΟΘΥΘΙ 588]] 

ἈΔΡΡΘα ἴο 6 ὮοΥ δάνιβουβ, ᾿ἰπϑύραα οὗ οὰ 
6Π6 ὑγὰ6 φῦ οΥ5 ΟΥ̓ ΠΟΥ τγοθ. ἡ καταβολὴ 
αὕτη 15 ὑπ8 πλησμονὴ νόσον φέρουσα 1αϑ8ῦ 
γηθηὐϊομθα. καταβυλή 5 ἃ τηρα]08] ἐοΓῚα 
ον ἴῃ6 “δοοθββϑ᾽ οὗ ἃ φρϑυϊοαϊο οὐ ᾿μύου- 
τ ὑ]πρ’ ἔθου θυ, ΠΟ Ἰθᾶνοθ ὑπ φραὐϊθηῦ 
ΒΘΡΡΑΓΘΏΔΙΥ Ὁν6}} ἴῃ ὑπ6 1ηΐδυναὶ. ΤῊΘ 
τ Θίβρ ΠΟΥ 18 ποῦ πποοιηηοπ. Τἢὰ8 Π6- 
τηοβῦῃ. ῬὮΠΡΡ. 111. Ῥ. 118, ἴῃ βρϑθακίηρ' 
οὗἩ [86 ᾿πβιαϊοιβ ἈΡΡΎΌΘΟ 65 οὗ ἴπ6 Μϑοο- 
ΟΠ ΡΟΥΨΘΙ, ΒΆΥ8, ὅτι γε ὥσπερ περίοδος 
ἢ καταβολὴ πυρετοῦ ἤ τινος ἄλλου κακοῦ 
καὶ τῷ πάνυ πόῤῥω δοκοῦντι νῦν ἀφεστάναι 
προσέρχεται, οὐδεὶς ἀγνοεῖ. (ομρ. ΗἱΡΡ. 
Μιη. 872 Ἑ, νυνὶ δ᾽ ἐν τῷ πάροντί μοι 
ὥσπερ καταβολὴ περιελήλυθε.... σὺ οὖν 
χάρισαι, καὶ μὴ φθονήσῃς ἰάσασθαι τὴν 
ψυχήν μου. ϑοοναῦοβ Βανίηρ' βαϊά ἐπὰῦ ἢ 
τγ85 18 0]6 ἴο νοι} Ὁ] ---ἶο Ἰιοῦ πα οο]ά 
8. οὗἨἁ ορϊῃϊοη--τοὴ αὶ σα αϊη ἀουδύξαϊ 
ααθϑύϊοη. 
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ἊΨ» 3 , 5. Ἅ 9 “Ἢ Ν ἊΝ ὍΝ ἢ ΚΝ Ν᾿ ς , ἴσως ἐπιλήψονται, ἐὰν μὴ εὐλαβῇ, καὶ τοῦ ἐμοῦ ἑταίρου 
3 ’ ν Ν Ν 9 ΄Ἂ ΝΆ - 

Αλκιβιάδου, ὅταν καὶ τὰ ἀρχαῖα προσαπολλύωσι πρὸς 
“Ξ᾿ ΄ι “ 9 ϑν Ἂν 

οἷς ἐκτήσαντο, οὐκ αἰτίων ὄντων τῶν κακῶν ἀλλ ἰσωςΒ 
᾿ ῳ ἴω 

συναιτίων. καίτοι ἔγωγε ἀνόητον πρᾶγμα καὶ νῦν ὁρῶ 
νυγνόμενον καὶ ἀκούω τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν πέρι. ΎΨΡΟΜ ρ 
») , ᾿ ε ’ 

θάνομαι γάρ, ὁταν ἡ πόλις 

αἰσ- 
᾿ - “ 9 ΩΝ 

τινὰ τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν 

μεταχειρίζηται ὡς ἀδικοῦντα, ἀγανακτούντων καὶ σχετλια- 
’, ε Ἃ » Ν ἃ 9 Ν Ἂς ’ ζόντων ὡς δεινὰ πάσχουσι: πολλὰ καὶ ἀγαθὰ τὴν πόλιν 

Ψ » 3 ’ ε 3 39 »Ὁ 3 ’ ε ε 

πεποιηκότες ἄρα ἀδίκως ὑπ᾽ αὐτῆς ἀπόλλυνται, ὡς ὃ 
» ’ὔὕ 

τούτων λόγος. τὸ δὲ ὅλον ψεῦδός ἐστι. προστάτης γὰρο 
, 5235 ἃ ᾿ ν 307 ον ν, ε 5 3: ἐάν, ἘΝ 

πόλεως οὐὸ αν εἰς 7ΤΟΤΕ ἀδίκως ἀπόλοιτο υἹ αντῆὴς Τῆὴς 

, Ὄ “ 
πόλεως ἣς προστατεῖ. 

, Ν ὁ Εἶν “" Ψ 
κινδυνεύει γὰρ Ταῦυτον ειναῖ, οσοι 

. - ΓῚ .,ν , 
τε πολιτικοὶ προσποιοῦνται εἶναι καὶ ὅσοι σοφισταί. 

Ν “, ε , ΩΣ 4 Ἂν - Ξ 
καὶ γὰρ οἱ σοφισταί, τάλλα σοφοὶ οντες, τοῦτο ἀτοπον 

ἐργάζονται. πρᾶγμα: φάσκοντες γὰρ ἀρετῆς διδάσκαλοι 

619. καὶ τοῦ ἐμοῦ ἑταίρου ᾿Αλκιβιάδου] 
ΤῊΪ5 ρανῦ οὗ 6 ῬΥΟΡΏΘΟΥ νγὰ8 ἐ]Π]16α, 
ἴον ὕ86 141] οὗ Αὐ)6ῃ5 νγᾶβ ΨΟΥῪ ΘΘΠΘΡΆΙΥ 
αὐὐτιθαΐοα ὕο {1186 ΤΆΒΏΠ6 55. ΟΥ̓ ΑἸοϊ Ια 685 
ἰὴ υὐρίὶηρ οὐ ὕπθ 510] Δ οχρθαϊίϊομ. 

"ΤΠῊ6. ΔαΥΛΊΤΟΙΒ οὗ Ῥϑυῖο]ο5. τηϊρῦ αν 
ΘΟΥΩΡαῖη ΟΥ̓ 18 Ὀθΐῃρ ὕμπι8 τηδᾶθ σθ- 
ΒΡΟΏΒΙΡΙ]6 ΤὉΣ ἃ βύθρ ὕὍ}8 τηοϑῦ αϊγθοῦν ορ- 
Ῥοβρᾷ ἴο δῖ5 ονὴ ρο]ϊου. ΤὨηπογά. 1. ], 
ὃ 6 5θᾳ. ΤΠ Ῥγοϑδοαῦ Ῥαββαρθ βθθῖὴβ ὅο 
πρὶν ὑμαῦ ΑἸΟΙ ΙΔ 65 ννὰ5 5011} 1 ΑΘ 5. 
1Γ Ὁ}}15 15 80, αῃα ψγὸ αϑϑᾷιηθ 40 8.0. [ῸΥ 
0186 ἄαῖο οἵ ὕπ6 οομνουβαίϊοι (478 8), Ρ]αῦο 
15. συμ! ῦγ οὗ δὰ Δηδοηγοηΐβηι, ον ΑἸοὶ- 
Ὀῖααοβ Ἰοΐν 6. οἷὐγ ἴον" ὕῃθ Ἰαβδῦ ᾧϊὴθ 
Β.σ. 407. Βαῦ 6 νγὰβ ΡΙΌΡΔΌΙΥ ἀὐγατο οὗ 
ὉΠ6 ΣπΟΟΒΙϑύθμου, πα πα! ἴδυθηῦ ὕο 1. 

Β. αἰσθάνομαι ---- λόγοΣ}) ““ΏΘη {16 
βύαξα,᾽ 5Βδυ8 ΒΌΟΘΥ,, “αθα]β. νῖῦ δὴν οὗ 
ΟἿΣ ῬΆΡΙΪο Ομαγδοῦουβ δ8. ΣΟ ρ΄ -001}8, 1 
Πθ81 οὗ ὑμποὶν Ὀοῖμρ' ᾿μαϊρηαηῦ δηα Ἰουα]ν 
Ἰαιηθηνὶηρ' ὅπ 6 1] αδύϊσο ὉΠ6Υ ἃ.᾽6 τηδᾶθ ἴο 
Βα: “80, δου 411 οὰἂν᾽ ν᾽ Δ Ὁ]6 501- 
ν ο65 ἤο Π6 βὑαϊθ, νν. ἅγ6 ρου ϊβῖμρ' ἀπ- 
γἹρ  Θου ΒΥ αὖ ΠΟΙ Πδμα5᾽ -- ΒΌο ἢ} 15. ὑπ6 
Ἰληραδρο ὉΠ6Υ Βο]α.᾽ 115 νϑυβῖοι ΒΏον 8 
0886 ΌγοΘ οὗὨ ἄρα, νν 1 0}} Ὠξι5 108. πιϑῖι8] 1η- 
ΤΌΣΟΙ Ὁ1Ὰ] 56η86, ὑΠΟῸΡῺ Ρ]αορα βοῃηθυνῃηδῦ 
Ἰαΐύθ ἴθ ὑμ6 βϑοηΐθημοθ ΟΥ̓ ὑπ18 μοννθνον 
μου 806 ΟὔΠΟΥ ΟΧΆΤΩΡ]65. ὥστηρ. 199 Δ, 
ἀλλὰ γὰρ ἐγὼ οὐκ ἤδη ἄρα τὸν τρόπον 
τοῦ ἐπαίνου. ΤὈΪὰ. 177 Ἑ, ταῦτα δὴ καὶ 
οἱ ἄλλοι πάντες ἄρα ξυνέφασαν. ““Βαύ 
ἴῃ }}15,᾽ γγοοοθᾶβ Β0οΥ., “ ὑμθγο 15. ποῦ 

Ο.6 ψογχα οὗὨἨἉ ὑγαΐῃ, ἴον ὑμποσθ ἂμ 6 πῸ 
ΒΌΘΙ. ὉΠ] Πρ’ 8.5 ἃ ΤΌΪΟΥΙ ΟΥ̓ ἃ δὕαῦθ ρϑυ 5} 1πρ᾽ 
ὉΠΥΙΡ θοῦ. δὖ 6 Ὠαηᾶβ οὗ ὕμ6 5βύαξθ 
6 σα]65. ἘῸΣ 1 ΠΆΠΠΟΥ ὉΠ6 6886 15. τη π0 ἢ 
{6 βϑίὴθ υγνἱῦἢ Ῥγοΐοββθα ρο]ιυϊο 8. ἃ 8 
αι Ῥγοΐοθθοα βορἰδύβ οὐ ὑθδοῆθυβ οὗ 
νγβαάοτη. θη ὑθδοῆουβ, τνῖβο ἃ5. ὕΠ6Υ 
816 ἴῃ 84}1 οὔμοιὺ γϑϑρϑοῦβ, ΔΥ8 1 016 Ῥοϊηῦ 
ΘΆΙΠΥ ΟΥ̓ στοθβ Δρϑαταϊθν : ρῬυθύθϊηρ' ὕο 
Ὀ6 ὑθῆσῆθυβ οὗ νἱγῦπο, ὕμθυ ποῦ πηΐϊγο- 
αΌΘΗΟΥ δοοσθθ ὑμῖν ῬΌΡ15. οὔ το ρ- 
ἀοῖηρ θὰ ΠΟ] Ιηρ {]ιοὶν ἔδοβ, ἄο. 
ΤῊΪΒ. ΤὩΔΥ͂ 6 ἃ ἴαϊν “αὐραϊηοπίαμι δᾶ: 
Βοτηϊηθιὴ ἡ ἃραϊηβῦ ἃ Βορ δῦ ψ]ιῸὸ δουϊα 
σῖνα οαὖ ὑπαῦ νἱγῦαθ 15. ΘαρῈὉ]6 οὐ Ὀθὶηρ' 
ὑδαρῦ, αθᾶ ὑπαῦ ἢθ οδὴ ἔθβοι Ὁ; ἴῃ 
αοῦ, γ Κῆον ὑμεαῦ 1τὖῦ νγὰἂβ ἃ ΘΟΙΠΙΠΟΠ 
ζαστηῦ ἀραϊηβδῦ 5.0}} ῬΟΥΒΟῚ5. 8686 ΙΒΟΟΥ. 
6. ὅορ!ι. ὃ 4, ὅ,6. Νὸο βθο Ῥοαβδῦ ον- 
ΘΟ ΜᾺ5 Ἰηϑὰθ ὈΥ Ῥουΐοϊθθ οὐ 18 5π0- 
ΟΘΒΒΟΙΒ; δηὰ ὑῃ6 ρυῖποῖρ]6 ϑοογαῦθθ Θ- 
ἀρανοῦνβ ὕο δύ ὉΠΒ0 15. ἂῃ οχύγαναραμῦ 
γαγάοχ, ααϊῦθ ππϑιυρρογύθα ὈΥ {6 ἃμᾷ- 
ἸΟΡῪ [6 δ]]6ροβ. “Τὸ τλᾶῖκα τλθὰ ροοῦ᾿. 
ἸΏΔΥ 6 6 πὰ] οασθθ οἵ βίαθθβιηδῃ- 
510, θαῦ ῦ 156. δὴ 6πμα ψῃϊο} ἴῃ ὑμ8 
παῦαγο ΟΥἨ ὑμίηρδ δ ΟἾΪΥ ὍΘ ΡΔΡΌΙΆΠΥ 
ΔΟΟΘΟΙΩ]ἸΒμῃοα, ον ἀπᾶοῦ {Π6 γηοϑῦ 
ΆνΟΌΤΑ Ὁ]6. οἰνοὺμηηβύδημοθθ [}ἢ. ρυϑοῦϊοθ 
ΒΌΘΙ ὈΤΟΪΘΒΒΙΟΥΒ. δ. 6. ἈΘΌΔΙΥ ἃ. ΟἸοαὶς οὗ 
ὈΥΓΤΆΠΏΥ, ἃ8 Β]αΐο τϊρῦ αν Ἰθανπραᾶ 
ἔνροὰ ὕμθ. οῶβθ οὗ ἢἷθ υϑϊαὐϊνθ Οὐ 0185. 
Ἠ15 510] 1. ΘΧρουϊθοθθ. ΨΨΘΙῸ ΡΥΟΡΔΌΪΥ 
ῃοῦ γοῦ ρυχομαβθα, 
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- , ᾿ ΩΝ - -- ε 9 εἶναι πολλάκις κατηγοροῦσι τῶν μαθητῶν ὡς ἀδικοῦσι 
΄ῪἊ“ 3 Ψ' ΗΠ ’ Ἁ 39 “ Ν Ἂ» 

σφᾶς [αὐτούς,] τούς τε μισθοὺς ἀποστεροῦντες καὶ ἄλλην. 
Ὁ χάριν οὐκ ἀποδιδόντες, εὖ παθόντες ὑπ᾽ αὐτῶν. καὶ τούτου 

τοῦ λόγου τί ἂν ἀλογώτερον εἴη πρᾶγμα, ἀνθρώπους ἀγα- 
θοὺς καὶ δικαίους γενομένους, ἐξαιρεθέντας μὲν ἀδικίαν 
οι νυ ις “ ὃ ὃ ’ ’ δὲ ’ 9 » ὑπὸ τοῦ διδασκάλου, σχόντας δὲ δικαιοσύνην, ἀδικεῖν 
τούτῳ ᾧ οὐκ ἔχουσιν ; οὐ δοκεῖ σοι τοῦτο ἄτοπον εἶναι, ὦ 
ε Ἂ ε 3 “ ὃ ἴα 3...» 3. 
ἑταῖρε; ᾿ς ἀληθῶς δημηγορεῖν με ἠνάγκασας, ὦ Καλ- 

λίκλεις, οὐκ ἐθέλων ἀποκρίνεσθαι. 

ΤΧΧΥ. ΚΑΛ. Σὺ δ᾽ οὐκ ἂν οἷός τ᾽ εἴης λέγειν, εἰ 

μή τίς σοι ἀποκρίνοιτο ; 
ΕΝ κν κ - 

Β ΣΏ. ὋἜΒοικά γε' νῦν γοῦν συχνοὺς τείνω τῶν λόγων, 
9 ᾿ 9 952 3 9 ᾽ὕ 9 95. “,., 5 2 ΎΧΕΎ, ὸςἝς 
ἐπειδή μοι οὐκ ἐθέλεις ἀποκρίνεσθαι. ἀλλ᾽, ὦ ᾽γαθέ, εἰπὲ 

Ν ’, 3 Ἂν τέ Ὃ 3 Ν , 
πρὸς φιλίου, οὐ δοκεῖ σοι ἄλογον εἶναι ἀγαθὸν φάσκοντα 

, Ν , , Ψ ε15ὲε “9 Ν 
πεποιηκέναι τινὰ μέμφεσθαι τούτῳ ὅτι ὑφ᾽ ἑαυτοῦ ἀγαθὸς 

Ἅ, γεγονώς τε καὶ ὧν ἔπειτα πονηρός ἐστιν; 
ΚΑΛ. Ἔμοιγε δοκεῖ. 

ΣΏ. Οὐκοῦν ἀκούεις τοιαῦτα λεγόντων τῶν φασκόν- 
9 

των παιδεύειν ἀνθρώπους εἰς ἀρετήν ; 
| ΚΑΛ. Ἔγωγε. 

οὐδενὸς ἀξίων ; 

σ. ὡς ἀδικοῦσι σφᾶς} 1 ἄρτοθ ν ἢ 
ΒΘΚΙΚΟΥ ἴὰ ᾿πκίηρ; αὐτούς ἱπδαιη!ββι 016. 
ἀδικοῦσι σφᾶς αὐτούς νου] τηθαῃ “ ὑπ 6Υ, 
Ὅ86 Ῥαρι15, αὔθ γοηρίηρ ὑμθιηβοὶν 68, 
εἰρϑὶ 88 1π͵]ανῖα αἰποϊαπὺ. Τῇ [Ο]]ον- 
Ἰὴρ᾽ τούς ΘΆΒΙΥ ΘΧΡΙδἰη5 ὕ86 οΥἱσῖι οὗ [ὉΠ 6 
ΘΙΙΌΓ. 5ὅ'θα αῦονϑ δ06 ἃ; αἱβθο 520 8, ὡς 
πονηρόν ἐστιν εἰς σφᾶς. Α 5111118 ΘΥΙῸΓ 
ἢ85 Ὀθθη οογγρούθα ἴῃ Χρη. Η6]]. ᾽1. 2. 6, 
ἐπιστεῖλαι δὲ σφίσιν [ αὐτοῖς) τοὺς ἐφό- 
ρους. 

Ὁ. ἀδικεῖν τούτῳ ᾧ οὐκ ἔχουσιν͵ Τὰ 
ϑοογαύίο Ἰαησπᾶρο, ἀδικίᾳ οἱ ἀδικοῦντες 
ἀδικοῦσιν. 

Ὡς ἀληθῶς δημηγορεῖν  ΟἌ]]1Π10165. παᾶ 
βΒαϊα, Ὦ Σώκρατες, δοκεῖς νεανιεύεσθαι ἐν 
τοῖς λόγοις ὡς ἀληθῶς δημηγόρος ὦν. 
Βοοναῦοθ. ααούθβ [15 ὑνοτάβ, ἃηα ᾧ6}]5 Ὠϊνα 
ὑμαῦ 15. ἀβοϊαυηδύουυ βῦυ]ο 15. ὑ}λ1ὶ5. ὑϊμλο 
ΘΟ ΡΌΪβοσυ. ΟἍ]]116165 μαα [8 γϑΥΘΑΥ͂ 
πη 115 ον Βαηάβ; δ6 δα Ὀὰὺ ἤο ΦΏβυνοΙ" 
06 ααδϑύϊοηβ ὑγοροβοα ὅο μη, δῃα {10 
Ἰοηρ' μΒαύδηραρ ψψουϊὰ Ὀ6 ΘΧομδηρθα ΤῸΣ 
αἰλϊοραθ. 

Ἑ. νῦν γοῦν---λόγων)] Ἡδφϊμα, αποῦο5 

ἀλλὰ τί ἂν λέγοις ἀνθρώπων πέρι 

Ῥγοῦύεαρ' 829 Α, καὶ οἱ ῥήτορες οὕτω σμικρὰ 
ἐρωτηθέντες δολιχὸν κατατείνουσι τοῦ 
λόγον. ἘΒαὐύ ἴῃ Πῖ8 ποῦ οἢ ὑμαῦ ῬαΒΒαρ, 
116 8116ρ685 ὑὉμαῦ ὕΠ:6 ΘᾺ 568 ἃγ6 ποῦ ῬΆγΆ]16]. 
Ἡόονγονον ὑππῖ8 τηδὺ 6, ὑΠ6 ῬΏγεβα συχ- 
γνοὺς τείνω τῶν λόγων 15. ΒΟΔΥΌΟΙΥ ὅο Ὀ6 
αἸΒΌ αἰ μϑα ἔρουλ {Ππ6 οὐ αϊηαυν συχνοὺς 
τείνω τοὺς λόγους. “Τῦ νου] 5661, 5808 
οον., “ὑμαὺ 1 οαπ σοῦ οὐ σἱῦποαῦ βθ ἢ 
ἀιϑβΙβύδ 66 ---- Ὁ πονγ, δὖῦ ΔῺΥ ταΐθ, ὑἢ6 
ΒΡΘΘΟΔΘΒ 1 Τ ΔΘ Φ΄Θ ὈΙΌΪΧ ΘΠΟΌρΡΉ. 
“Τὴ βοαπθηύιθαθ ἔπειτα πονηρός ἐστιν, 
Ῥοβίδαπι ἔπειτα ῬῸ ὅμως, 8ὰ ἔδαποη 18- 
β.ὴη0.᾽ οὶ, 

020. ἀνθρώπων πέρι οὐδενὸς ἀξίων] 
ΤῊϊ5 15. ἃ ρσοοᾶ ἀγαιαῦϊς ὑοαοἢ. (Ἕ]11- : 
6165, 8. ΔἸ ΤῸ} οὗὁ ὕ6 ῥα υῃθυου οἴ Δ 5, : 
ααἀορύθ ὑμοῖν ὕοπο οὗ οοπίοιηρῦ ον {16 
ΒΟΡ ἰδῦβ, 80 Ῥγοίοβϑθα ὕο ὕθδοιμῃ νἱγῦμϑ.. 
566 ἴῃ Ῥαγ αν Π6 οατγουβ ἔγαρτηθηῦ οὔ" 
Ιβοογαῦθϑ, κατὰ τῶν σοφιστῶν, ἴῃ νΥὩ]ΟὮ 
6 ἀβθβουῦιθθβ ὑῇοβϑθ ΨῈῸ τηϑὶτθ Βα ἢ Ῥγο- 
55:05 8 λίαν ἀπερισκέπτως ἀλαζονευό- 
μενοι--- μόνον οὐκ ἀθανάτους ὑπισχνούμενοι 
τοὺς συνόντας ποιήσειν, 88 1, 4. Ιμ {118 

ἫΝ 
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ἥ ἁ ’ ΣΏ. τί δ᾽ ἂν περὶ ἐκείνων λέγοις οὗ φάσκοντες προε- 
ν [ω. , δῶν » Ψ ε ,΄ 

στάναι τῆς πόλεως καὶ ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ὡς βελτίστη 

ἔσται πάλιν αὐτῆς κατηγοροῦσιν, ὅταν τύχωσιν, ὡς πονη- 
ροτάτης ; οἴει τι διαφέρειν τούτους ἐκείνων ; ταὐτόν, ὦ 

μακάρι᾽, ἐστὶ σοφιστὴς καὶ ῥήτωρ, ἢ ἐγγύς τι καὶ παρα- 
’ . 9 Ἅ » Ν “ Ἁ Ν 3 

πλήσιον, ὥσπερ ἐγὼ ἔλεγον πρὸς Πῶλον. σὺ δὲ δι Β 
᾿ Υ ΓΝ ΝΝ ἄγνοιαν τὸ μὲν πάγκαλόν τι οἴει εἶναι, τὴν ῥητορικήν, τοῦ 

Ν Ἂ“ »ῪὋ“ ᾿ 3 ’ ψν ᾿ 3 ᾿ 

δὲ καταφρονεῖς" τῇ δὲ ἀληθείᾳ κάλλιόν ἐστι σοφιστικὴ 

ῥητορικῆς ὅσῳπερ νομοθετικὴ δικαστικῆς καὶ γυμναστικὴ 
3 ΨΝ , ϑ»ν» ἃ » “" ’ ἰατρικῆς. μόνοις δ᾽ ἔγωγε καὶ ῴμην τοῖς δημηγόροις τε 

Ἁ »Ἁ 9 9 ἰοὺ ’, , “ “ καὶ σοφισταῖς οὐκ ἐγχωρεῖν μέμφεσθαι τούτῳ τῷ πράγ- 
Ν γιὲ ε ’, » “ “Ἅ 

ματι ὃ αὐτοὶ παιδεύουσιν, ὡς πονηρόν ἐστιν εἰς σφᾶς, ἢ 
΄ς- ν ΝῊ ῪΚᾺ ἴω [ν 

τῷ αὐτῷ λόγῳ τούτῳ ἅμα καὶ ἑαυτῶν κατηγορεῖν ὅτι οὐδὲν 
ὠφελήκασιν οὖς φασιν ὠφελεῖν. οὐχ οὕτως ἔχει; 

ΚΑΛ. Πάνυ γε. 

ΣΏ. Καὶ προέσθαι γε δήπου τὴν εὐεργεσίαν ἄνευ 
μισθοῦ, ὡς τὸ εἰκός, μόνοις τούτοις ἐνεχώρει, εἴπερ ἀληθῆ 
ἕ λεγον. 

ϑ᾽ Ἂ Ν 9 ’ 39 ᾽ “-' 

ἄλλην μὲν γὰρ εὐεργεσίαν τις εὐεργετηθείς, οἷον 
δ ΄ Ν ,» » Ἄς 59 Λε 

ταχὺς γένομενος διὰ παιδοτρίβην, ὑσῶὼῶς ἂν αἸΤΟστερήσξειε 

Ἰϑοογαύθθ ὉΠ] ὑπ6. ὑγδαιῦ]οη5. οὐ ἢ15 
χηδδύου" ἀογρίαβ, ἃ8 ἈΡΡΘΑΙΒ πόση ΜΘηοη, 

9ὅ ο:΄ ϑοοαύοβ ῬΥΘΒΘΏΟΙΥ τηλὶη- 
ὑβῖη5. ὑῃμαῦὺ 1Ὁ ἃ. σομηρατγίβοη θ6 πιϑᾶθ θ6- 
ὕνγθθῃ υῃϑύουιο ἃηα βορῃϊδῦϊο, ὕη6 Ἰαύοι 
τησϑύ 6 ργϑίουνοα : ιϑῦ 85. ᾿θρ β]αὐϊου. 15 
ἃ ὨΙΡΏΘΣ αὐῦ ὕμδ αἰοαβύϊο, απ πο αὐ 
ψ ΐ ἢ Ἰκοθρβ ὑπ Ὀοᾶγ ἴῃ ΘΑ] ἢ ΒΌΡΘΙΙΟΥ 
ἴο ὑμαῦ νν810}}) Τϑιηονθθ ΒΟ ηθ58. Βαῦ 
ΠοΥΘ ἀρϑίη ὕῃθ ΔΏΔΙΟΡῪ [Ἀ1]18; [Ὁγ 6 
ῬΟΙΙΟϊοΘα] τμϑῦου (δημηγόροπ) ἐδ ὁῃ. οὐοᾶ- 
5ΙΟῺ ἃ νομοθέτης, αι 15 ποῦ 60 ΠΟΙΪΠ6 
ἃ Ὀἰθδᾶου ἴῃ ὕῃθ οουτῦϑ (δικαστικός). ΑΒ 
ἃ ῬΌΘΙΠ1Ο Βρθα κου, τ 18. ὕσαρ, 6 τᾶν πᾶνθ 
ἴο ΤΟΌαΪκΘ ἃ5. νν8}} 85 ὕἤο οχῃογνῦ; θαὺ ὕο 
γᾶ Κα ὑπαῦ Πῖδβ Ῥυϊποῖραὶ οὐ ΟἿΪΥ ἀΌΥ 15 
ΒΌΓΤΘΙΥ ῬΘΥΨΘΙΒΘ. 

ὅταν τύχωσιν] “»ΥΏΘη) ΟΟΟΆΒΙΟΥΙ ΒΟΥ Θ8,᾽ 
Ὧ5 γνῆΘη ὑἰθὺ ἃὺΘ ὉΠ] ΒΟΥ ῬαπΙΒΠ64, ο5- 
ὑγαοϊζοα, οὐ 086 |11κ8. 

Β. τούτῳ τῷ πράγματι] Νοῦ οΧχοΙυΒίν ον 
“06 ῬΘΟρ]θ, ἃ5 Αϑῦ ραΐβ 1ῦ, θαῦ 16 ρθο- 
ὉΪ6 ἴπ 8 ο88868 οὗ ὕΠπ6 ογαύουϑ, ὑΠ|6 10 ῬᾺΡ1]}5 
ἴῃ ὑμπαῦ οὗ ὕπο Βορῃϊδίβ. πρᾶγμα δυὰ 
χρῆμα ἃ16 ποῦ ὉΒΙΓΘΟα ΘΟ ΔρΡΡ]1οα ἴο 
Ῥούβοηθ. Αὐιβίορι. ᾿ύοοὶθ5. 441, γυναῖκα 
δ᾽ εἶναι πρᾶγμ᾽ ἔφη νουβνυστικόν. Ἐϊαθιι- 
5, ἔγ. ΟἾγυ 8. 11. ἂρ. Μοίη. 111, 260, κακὴ 

γυνὴ Μήδεια, Πηνελόπεια δὲ Μέγα πρᾶγμα. 
γι ἃ σοηῖῦννο, Οὐἱΐου ὅ8 0, οὐκ οἴει 
ἄσχημον φανεῖσθαι τὸ τοῦ Σωκράτους 
πρᾶγμα. 

Ο. Καὶ προέσθαι γε δήπου) ΟΡ ἰδὺϑ 
Δα ῬΆΌΠ16 πιρθη, 11 {}161} Ῥγο  βϑίοη5. παᾶ 
Ὀθθη νου οι ΔΩΥ ὉΠὶηρ,, ΘΟ] ἃ]οπη6 αῇἴογα 
ἴο ὑγαϑῦ ὕμοβθ ῃοιη μου Ῥοποῆῦ. αὶ 
ὑγαῖηθν νου α ἤᾶνθ 1685 ΓθΆ80) ὅο ΘΟΙα- 
ῬΙδῖη 1Ε 15 Ῥαρι], θη ἢ Παά Ἰραυηῦ ἴο 
τὰ ἴαδύ, βῃουϊα γϑίαβθ ἴο ΡΥ Βϊμ--- 
ΒαΡροβίπρ' Ὧ6. μά Ἰοῖῦ ὑῃ0 αποϑϑύϊοῃ οὗ 
Ῥαγιηθηῦ ΟΡθῃ, ἰηϑύοαα οὗὨ βυϊρα] υϊηρ' τὸν 
ἃ ἴδο ἴο Ὀ6 ραϊᾷ ἄοννῃῃ ἃ8 ΠΟΥ ἃ5 ροϑ- 
51016 αὖ {Πρ ὑϊηιθ οἵ ἱχηρανύϊηρ' 0116 ἀοβινρᾶ 
ΔΟΘΟΥΩΡ Βα θηῦ. προέσθαι---ἰο ὑγυδῦ ἃ 
σαϑίοιμλου, ὅο ἰθᾶνο ὑ6. ὑϊ8 οΟΥ αιηοιηῦ 
Οὗ ρῬαγιηθηῦ ἴο ἷ8 ποῃοῦι--- Οὐ 5. ἰὴ 
ΤΟ ἢ ὍΠ6 ΒΒ1ὴ6 Β6η86, Ιμ6ρῬ". 849 Ἐ, ὁ δὲ 
προέμενος ὡς πιστεύων, ἐάν τε κομίσηται 
ἐάν τε μῆ, στεργέτω ὡς οὐκέτι δίκης 
οὔσης τῶν τοιούτων πέρι συναλλάξεων. 
Χρη. Απδ. νὶϊ. 7. 47, πιστεύω σε οὐκ 
ἀνέξεσθαι τούς σοι προεμένους εὐεργεσίαν 
ὁρῶντά σοι ἐγκαλοῦντας (56. ὅτι οὐκ 
ἀπέδωκα5). Ουν πιοᾶθι ΒΟΠΟΥΑΡΪα Δἢ- 
ΒΥΘΥ ἰὼ ὑΠΘΟΥΎῪ ο ὑπ βυρροβύϊοι ἰὼ ὕπο 
ὑθχῦ. 
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οἱ - “ἅμ -“ 
τὴν χάριν, εἰ προοῖτο αὐτῷ ὃ παιδοτρίβης καὶ μὴ συν- 

, ϑ9 [ω] Ν . . ν Ἁ ΄»“-ὦ θέμενος αὐτῷ μισθὸν ὅ τι μάχιστα ἅμα μεταδιδοὺς τοῦ 
, , Ν “ ἴω 

Ἢ τάχους λαμβάνοι τὸ ἀργύριον: οὐ γὰρ τῇ βραδυτῆτι, 
᾿ 9 “᾿ ε» 5 ϑυ5 Ὑ2 εν , οἶμαι, ἀδικοῦσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλ᾽ ἀδικίᾳ. ἢ γάρ; 
ΚΑΛ. Ναΐ. ι 

ΣΏ. Οὐκοῦν εἴ τις αὐτὸ τοῦτο ἀφαιρεῖ, τὴν ἀδικίαν, 
οὐδὲν δεινὸν αὐτῷ μήποτε ἀδικηθῇ, ἀλλὰ μόνῳ ἀσφαλὲς 
ταύτην τὴν εὐεργεσίαν προέσθαι, εἴπερ τῷ ὄντι δύναιτό 
τις ἀγαθοὺς ποιεῖν. οὐχ οὕτως ; 

7 δ Ὁ δημῖ. 
ΤΧΧΥῚ. ΣΏ. διὰ ταῦτ᾽ ἄρα, ὡς ἔοικε, τὰς μὲν ἄλλας 

Ν ’, ’ 3 ’ Ἔν 
συμβουλὰς συμβουλεύειν λαμβάνοντα ἀργύριον, οἷον 

3 ’, , “ἣ ἊὉ ν [πὸ 50. Ν 3 ’ οἰκοδομίας πέρι ἣ τῶν ἄλλων τεχνῶν, οὐδὲν αἰσχρόν. 
ΚΑΛ. Ἔοικέγε. 
ΣΏ. Περὶ δέ γε ταύτης τῆς πράξεως, ὅντιν᾽ ἄν τις 
’ ε ᾿΄ » ΝΣ ἀρὰ Ἁ ε ὌΝ τς 5 5πὶ 

τρόπον ὡς βέλτιστος εἴη καὶ ἄριστα τὴν αὑτοῦ οἰκίαν διοι- 
κοῖ ἣ πόλιν, αἰσχρὸν νενόμισται μὴ φάναι συμβουλεύειν, 
ἐὰν μή τις αὐτῷ ἀργύριον διδῷ. ἢ γάρ; 

ΚΑΛ. Ναί. 
. ᾿ Ψ - Θ Ὁ Ψ , Ψ 

ΣΏ. δῆλον γὰρ οτι τοῦτο αἰτιὸν ἐστιν, ὁτι μόνη αὐτὴ 

τῶν εὐεργεσιῶν τὸν εὖ παθόντα ἐπιθυμεῖν ποιεῖ ἀντ᾽ εὖ 

Η 

»» ο “ »-» 5» 9 3" 

ποιεῖν, ὥστε καλὸν δοκεῖ τὸ σημεῖον εἶναι, εἰ εὖ ποιήσας 
: ’, 3 Ἂ' ἐφ 3 Ν 

ταύτην τὴν εὐεργεσίαν ἀντ᾽ εὖ πείσεται' εἰ δὲ μή, οὐ. ἔστι 
“ ν Ψ» ; ταῦτα οὕτως ἔχοντα; 

Ι ΚΑΛ. 
3 Ν ’ Ν᾿ ᾿ν ’ 

ΣΩ. ᾿Ἐπὶ ποτέραν οὖν με παρακαλεῖς τὴν θεραπείαν 

ΕἾ 

Εστιν. 

Ὁ. Οὐκοῦν εἴ τι. “Υ̓οΟνοΥ ἔδθῃ 

ΘΔ ἢ ΤΘΙΊΟΥ 6 ̓ηαβύϊοο ἔγοότα {16 8508], ηθϑᾶ 
Ῥ6 ὑπᾶρν μῸ ἈΡρυθμθηβίοη οὐ θνο ὈΘΙΠρ᾽ 

ψτοηροᾶ: [ον ἴγὰ ἀἴομα ἰὕ 18. βαΐβ ἴο 

θοβϑίονν ὑ815 Ὀοοπ ἀποοηα! 1 0}8}} 0. ΕῸΥ 

μόνῳ ἰἴῦ ψουϊὰ πᾶν ὈθθῺ τῆοῦθ ΟΟ- 

γροῦ ἰο 580 μόνην. [πῃ ὕπο ποχῦ οἸααβο 

Θοογαῦθβ ἰηδϊγηαῦθβ βοθρυϊοϊβυα ἃ5. 0 ὕῃθ 

τ Δ] Υ οὗἩ βυοῖ φγοῦθηβιουβ. “18 ἱηάθοά 
ἘΠΘΥΘ ὑγΟΓΘ ΔΠΥ͂ 0Π6. ΟΒΡΆ0]6 ΟὗἩ τηακίηρ' 

τη ροοᾶ. Τῃ6 Οὐγημι. βρθαὶς οὗ ὕ16 

ἡ ΒΟρΡῃϊβῦβ Ῥτοίαρογαβ πὰ Ῥυοάϊουβ ἃ8 [6 

: οὈ]δοῦβ οὐ ὕμ688. βα χῖθ8} σϑυηδυ 8. Βαῦ 

ἐλ 15 ὕὅο 6 ορβουνᾶ ὑμαῦ Ῥ]αῦο᾽β οοῃ- 

ἘξΟΙΠΡΟΥΆΥ 65 ὕπο ΟΥ̓ΠΙΟΒ τηδὰθ ὑμθ βϑῖηθ 

ΥΟΙ,. ἢ. 

ῬΥΟΙ βϑίοη, δα ὅο ὑμοτὰ ὑμ6 ἀοβουρύϊοι 
ἴῃ Ἰβοογαΐθβ, κατὰ τῶν σοφιστῶν, ὃ 4΄᾿. 
866., 18. ΔΡΌΪΙΟΔΌΙ6 πὶ 811 105 ἔραΐυγοβ. 
Του Ὀὐ]655 4150 ὕπογθ ὑγ6γ6 5Βορ δύ ἀπ- ἢ 
αὐὐαομοαὰ ἴο Δ.Υ δϑοῦ ψῆο [Ὁ]]οννθα Π8 
ΘΧΆΙΩΡΪΘ. Τὴ γμούουβ, σὴ ἀϊά ποέ 
ὕθϑοι νἱγῦαθ, οοηβιβί Ό]Υ ἀοιηδη 64 ρᾶγ- 
τηθηῦ ἴῃ δάνδμοθ, 718 γγὸ σαῦΠΟΣ ἔΓογὴ 
Τουηοβίδ. ὁ. Ἰμδουιδσατα, Ὁ. 988, ὑορθῦμου 
νν {ῃ6 ᾿πῇοσυηδύϊοη ὑμαὺ ὅπ διηοὰπὸ 
οἵ ὕμ6 ἴδ6 νναὰβ ὕϑθῃ χηΐηβθ. Ενθηυβ ὕΠ6 
Ῥδυδη, 8Δη ορἀποείου οὗ ὕπο οὐμῖοα] βοῃοο], 
γννὰ8 σοηὐθηῦ νυν ἢἤνθ, ΑΡ0]. 20 Β. Το 
Τοσὰϊα οὐδὲν δεινὸν μή οοουγβ Αροὶ. 
28 8, οὐδὲν δ. μὴ ἐν ἐμοὶ στῇ. 

Μ 

τον τσ’ 
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τῆς πόλεως ; διόρισόν μοι: τὴν τοῦ διαμάχεσθαι ᾿Αθη- 
Ψ . ε ΄, » ε 3 ΄ὔ ἍΟ ε ὃ ναΐοις ὅπως ὡς βέλτιστοι ἔσονται, ὡς ἰατρόν, ἢ ὡς δια- 

κονήσοντα καὶ πρὸς χάριν ὁμιλήσοντα; Τἀληθῆ μοι 
ἘΝῚ Ὁ ἂι , ὔ ᾿ ὦ » “ἐς 

εἰπέ, ὦ Καλλίκλεις" δίκαιος γὰρ εἶ, ὥσπερ ἤρξω παῤῥὴη- 
Ν ϑυνε ὃ λ “ ἃ “ λέ Ν ζω ""» 

σιάζεσθαι πρὸς ἐμέ, διατελεῖν ἃ νοεῖς λέγων. καὶ νῦν εὖ 
καὶ γενναίως εἰπέ. 

ΚΑΛ. δΔέγω τοίνυν ὅτι ὡς διακονήσοντα. Β 
ΣΏ. Κολακεύσοντα ἄρα με, ὦ γενναιότατε, παρακαλεῖς. μ 

Ψ . ᾽ν ΕῚ 
ΚΑΛ. Ἐΐ σοι Μυσόν γε ἥδιον καλεῖν, ὦ Σώκρατες: 

ὡς εἰ μὴ ταῦτά γε ποιήσεις--- 
ΣΏ. Μὴ εἴπῃς ὃ πολλάκις εἴρηκας, ὅτι ἀποκτενεῖ με ὁ 

βουλόμενος, ἵνα μὴ αὖ καὶ ἐγὼ εἴπω, ὅτι πονηρός γε ὧν ἀγα- 
θὸν ὄντα" μηδ᾽ ὅτι ἀφαιρήσεται ἐάν τι ἔχω, ἵνα μὴ αὖ ἐγὼ 
» ν 5 » 3 Ὁ ᾺΛ 3 . ῳ ’ὔ 5 “ 

εἴπω ὅτι ᾿Αλλ᾽ ἀφελόμενος οὐχ ἔξει ὅ τι χρήσεται αὐτοῖς, 

ἀλλ᾽ ὥσπερ με ἀδίκως ἀφείλετο, οὕτω καὶ λαβὼν ἀδίκως ὁ 

χρήσεται: εἰ δὲ ἀδίκως, αἰσχρῶς: εἰ δὲ αἰσχρῶς, κακῶς. 
ΤΧΧΥΤΙ. ΚΑΛ. Ὥς μοι δοκεῖς, ὦ Σώκρατες, πι- 

521. δίκαιος γὰρ εἶ, ὥσπερ ἤρξω] “Α5 
γοὰ βΡοΚθ ὑοῦ πλϊπα ΎΘΟΙΥ ΠΤῸπὶ 6 
ἢγβῦ, μὰν ἃ σἱρῶῦ ὕο οχρθοῦ γοὰ ἴο Ὀ6 
οομῃδιϑῦύθην ὡηα ὕο [61] τὴ8 ἢο ψγνμαῦ γοὰ 
ΤΘΆΠΥ ὑμιη]ς. Τ1Ὼῃ 0μ6 ποχῦ βρθθοῇ οἵ 
Βοογαύοθ ὕπο οοπϑύγαουύϊΐοη κολακεύσοντα 
παρακαλεῖν 15. ΤΆΥΟ, ΠΑ ΤΩΔΗΥ 64. Ρ16- 
Ὁ ὡς κολακεύσοντα, ὙΥ1ο6 ἢ ̓ δ5 πὸ ΜΆ, 
ϑαῃουιῦγ. Βαῦ ὅπ β5θη86 15. ὕΠ6 5816 
γγοῦΠοΥ νγα Ῥυθῆχ ὡς οὐ ποῦ. 6 γῃηδν 
ΒΕΥ͂, [Ὁ ἰπβϑύδησο, μα] ΠἼδυθ]γ, παρα- 
καλεῖν εἰς κολάκευσιν, δι παρακαλεῖν 
ὡς εἰς καλάκευσιν, ἀπ 50 ἤοο, 1 Θφοηοοῖνθο, 
γν 6.6 ὑμ6 Ῥᾶγϊο 1016 15 αϑθα. 5366 δθονθ, 
514 Α. 

Β. Εἴ σοι Μυσόν γε ἥδιον καλεῖν} Τ]16 
Οοιηη. πᾶν φίνθῃ ὑμθιαβθὶνο8 ἸΏ ΠΟὴ 
ΠΘΘΑ]655 ὑτου 16. νυαῦ}} 0158 Ῥαβθαρθ, ΨΒΊΟῊ 
18 Ῥου ΘΟΌΥ ΟἸθαν θη Βθθὴ ὈΥ Π6 ἸΙρηῦ 
οἵ ὕμα οοπίθχῦ. ϑοογαῦθβ μδᾷ δβὶκθά ( 8]]1- 
6165 ν μϑῦμου 6 νου] ἤᾶνο ὨΪτὴ ΘΟΤῚ6 [ὉΥ- 
ννα  ἃ5 [Π6 ἰατρός ΟΥ̓ ἃ8 [Π6 διάκονος οΟΥ ὑΠ8 
Αὐμρηΐδῃ ῬΡ60016.--- Α5. Ὁπ0 διάκονος 001- 
δὶ η]γ.᾽ “1 οὔμον νου, ἃ5 105 Παύξογογ. 
---ΟὙ65,᾿ ΔΏΒννΟΙΒ ΟἍ]]10165, “15 Παυύουου, 
1 γοὰ ργθίοι ὕο ἀ86 ὕμ6 πηοϑῦ ΟΡΡΙ ΌΣΟΙ. Β 
ννογὰ γοὰ οδ ὑμίηὶς οὗ, 1 γοὰ 816 ἴοο 
Ῥχυουᾶ ο ἢαύδοτ--ττ’ γοὰ τηυβῦ ἔα κο ὑπο 
ΘΟΠΒΘαΌΘηΟ65. Τὴ ρον. Μυσὸν καλεῖν 
Πδηρθ ὑορθῦμου ἢ Μυσῶν ἔσχατος, 
Μυσῶν λείας. Τὴ6 Μυβίδηβ, {Κ {0 

Οαυϊαπ8, ΟΥΘ τ ρΆΤ ρα ἃ5 [Π6 το α86. ΟΥ 
γαθηἸῖμα, ρποο Μυσὸν καλεῖν ΞΞ ἴο 0481] 
ὨΆΤη65. ΤῊϊ5 86 ἀγροῖς του ργϑῦον ΟἸγμ- 
Ῥ᾽οάοχιβ μᾶ5 πηαογβίοοα, Ὀαῦ 1Ὁ τννὰβ }1ἃ- 
θη ᾿ρο. 811 ὕὉΠ6 64. ργβοθαϊηρ ΒΘ Κοσ. 
Τῦ Βμουϊὰ θὸ ορβογνϑα ὑμαῦ {πὸ ννουᾷ κόλαξ 
(Ἰαὔον παράσιτοϑ) 18 ΤΩ 0 ἢ) ΤΔΟΓ6 ᾿πν] αἰου5 
Ὁμ8η ουν “βαξίογον. “ Τοδα-ϑαύθυ, ̓  οὐ θυ 
“Ῥᾶπᾶον, νουἹα Ὀούνου. ΘΟΌΥΘΥ 108 [ὈΧ66 
ὕο δὴ ΕἸΠΡ] 5} γοδᾶθυ, (ὅθ Ρ]ααῦ. Ατη- 
Ῥῖύν. 1. 8. 17.) Οὐτηραγθ αἷθδοὸ ὑπ 46- 
Βουιρύϊοη οἵ ὕ.6 κόλαξ ἴῃ ΕΡο]15 (κόλακες, 
Εν, 1.) ἢ πᾶῦ οὗἨ ὕπο παράσιτος ἴῃ 
Πιοάοτα5 οι. (Ἐπίκληρος, Μοῖΐῃ. ἴἷν. 
648). Αμούμου. οογηΐϊο ροοῦ τϑοογᾶβ οἵ 
Βοογαῦθϑ ὑμαῦ βύδυνοα ἃ5. ἢ8 τννᾶϑ Β8 Πθ νον 
βῦοοροα [οὔ ἃ κόλαξ---οὗτος μέντοι πεινῶν 
οὕτως οὐπώποτ᾽ ἔτλη κολακεῦσαι, Ατηθὶρ- 
β'α8, Οὐ η.85. ΕὟ. 1, 

πονηρός γε ὧν ἀγαθὸν ὄντα) ΕῸΣ {Π6 
{011 ἔογοθ οὐ ὉΠ|656 νγουβ ἴῃ ὕπο χτηοαῦ] οὗ 
ϑοογαῦθϑ, ΘΟ ΡΥ 6 ΑΡΟΪ. 80 Ὁ. 

σ. ἽὩς μοι δοκεῖς  “Ηον οοπβαοηῦ γοὰ 
5θθηλ ὑμαῦ ποὐμιηρ' οὐ ὑπ15 Κιηα νν}}} θνον 
ΒΔΡΡΟΩ ἴο γου---ϑβ 1 γοὰ αινοὶῦ αρανῦ 
Δ 0 γ6 ποῦ 118 016 ὅο Ὀ6 ἀταρροα 1ηἴο 
οουχῦ---ἰῦ Δ Υ Ὀ6 ὈΥ Β01ὴ6 ννγϑῦοῃ οὐ 16 
γι] οϑῦ ομαγδοῦου.᾽ ῬΟΒΒΙΌΙΥ ῬΙ]αῦο αἰτηρα 
ὑ15 αὖ Μο]οϑύμβ, ννο βθϑιὴβ8 ὕο αν θθθπ 
ἃ Ὀαα τλδη ἃ 5 Ὑ76}] δ5 δὴ ᾿μα] θγθηῦ ροσῦ. 
Μοῖμ. οι. ατ. 11. Ρ. 1126. : 
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στεύειν μηδ᾽ ἂν ἐν τούτων παθεῖν, ὡς οἰκῶν ἐκποδὼν καὶ 
οὐκ ἂν εἰσαχθεὶς εἰς δικαστήριον ὑπὸ πάνυ ἴσως μο- 
χθηροῦ ἀνθρώπου καὶ φαύλου ! 
ΣΩ. ᾿Ανόητος ἄρα εἰμί, ὦ Καλλίκλεις, ὡς ἀληθῶς, εἰ 

μὴ οἰομαι ἐν τῇδε τῇ πόλει ὁντινοῦν ἄν, ὅ τι τύχοι, τοῦτο 
παθεῖν. ΄, ’ εὰ “3.093 τόδε μέντοι εὖ οἷδ᾽ ὅτι, ἐάνπερ εἰσίω εἰς δικα- 

Ὄ ᾿ 2 Ἁ ’ Ν ὃ ’ “' Ἀ ’ὕ στήριον περὶ τούτων τινὸς κινδυνεύων ὧν σὺ λέγεις, πονη- 
, ΄ Ψ ρὸς τίς με ἔσται ὁ εἰσάγων' οὐδεὶς γὰρ ἂν χρηστὸς μὴ 

3 , “᾿ 3»ϑ,. » 
ἀδικοῦντ ἄνθρωπον εἰσαγάγοι. καὶ οὐδέν γε ἄτοπον εἰ 
5. ’, 

ἀποθάνοιμι. 
δοκῶ; 

ΚΑΛ. Πάνυ γε. 

᾽ » 3 ν Ὺὰ βούλει σοι εἴπω δι ὅ τι ταῦτα προσ- 

Ἂν 3 9 ω ΣΩΏ. Οἰμαι μετ᾽ ὀλίγων ᾿Αθηναίων, ἵνα μὴ εἴπω μόνος, 
5» ῪΝῸΝ κ΄ ΄΄ι ΄ῪΝ 

ἐπιχειρεῖν τῇ ὡς ἀληθῶς πολιτικῇ τέχνῃ καὶ πράττειν τὰ 
Ν »ν»Ν ἴω 

πολιτικὰ μόνος τῶν νῦν. 
. 3" 3 Ν » , 
ατε οὖν οὐ πρὸς χάριν λέγων 

Ν ἃ τοὺς λόγους οὺς λέγω ἑκάστοτε, ἀλλὰ πρὸς τὸ βέλτιστον, 
3 Ἀ Ν “ὃ Ά 3 52 2 “ ἃ ᾽ν Ἑ οὐ πρὸς τὸ ἥδιστον, καὶ οὐκ ἐθέλων ποιεῖν ἃ σὺ παραι- 

νεῖς, τὰ κομψὰ ταῦτα, οὐχ ἕξω ὅ τι λέγω ἐν τῷ δικα- 
’ὔ’ 

στηρίῳ. ὁ αὐτὸς δέ μοι ἥκει λόγος ὅνπερ πρὸς Πῶλον 
ὅλ ἴω, ᾿, ε 3 δί 3 Ν “. ’ 

ΕΛΕΎΟΨ" Κρινουμαι γᾶαρ ως ἐν παὶϊοιοις ἰατρος αν Κρυνουτο 

κατηγοροῦντος ὀψοποιοῦ. σκόπει γάρ, τί ἂν ἀπολογοῖτο 
ε σ᾿ 3, 9 ’ ’ὔ 5 Ε] ἴω 

Ο Τοιουτήτος ἄνθρωπος ε» τΤτουτοις ληφθείς, ευ αυτου ΚΑΤΉ- 

γοροῖ τις λέγων ὅτι Ὦ παῖδες, πολλὰ ὑμᾶς καὶ κακὰ ὅδε 
» ΦΠΑ Ν 9 , χ Ν - 
εὐργᾶσται αΑΨΡῚΡ Και αὕτοῦυς, κα τοῦς νεωτάτους ὑμῶν 

585 διαφθείρει τέμνων τε καὶ κάων, καὶ ἰσχναίνων | καὶ πνίγων 
5] ν΄ ΄“ Ἀ 4 ἴω. 

ἀπορεῖν ποιεῖ, πικρότατα πώματα διδοὺς καὶ πεινὴν καὶ 
διψῆ 5 (ζ ΡΞ; 5. Ν λλὰ Ν οδέ ' 

ι ἫΝΡ αναγκα ΩΨ, ουχ ΟσΊΤΕρ έγω ΤΟ α, Και 7) εα Και 

Ὄ. περὶ τούτων τινὸς κινδυνεύων 
““ΜιΔοΙοοῦ ἀθ οαρίέα οὐ δοηῖδ : αὐδθ 
αὔθ σοὨ τ οΥ ἂν οὐ αὖ (81110165,᾽ ΒΘ 4110. 

ἘἙ. τὰ κομψὰ ταῦτα)] ὙΥ̓α νυσβῦ βὰρ- 
Ῥοβο {15 ἃ απούαὐϊοη. (4111601605 Ὠδα 
Δα) το οογαύοβ ὕο ἀρϑηᾶοη ὉὨ1]ΟΒΟΡΗΥ 
-- ἄλλοις τὰ κομψὰ ταῦτ᾽ ἀφείς---αὐὰ 
ϑοογαῦθβ γϑύουβ ΟΥ̓ ΟΠ] ηρ ὕῃ6 ατῦβ οὗ 
ὑπο γῃοῖοσ τὰ κομψὰ ταῦτα. ὅϑυρ. 486 ο. 
ΤΠο ποχῦ βθηΐθηοθ 18 Δ. ΔΙ Ρ]ΠοαύΙοη οὗ 
4064 ν. Α ΡἈΙ]ΟΒΟΡΠΟΡ ἰπὰ ἃ οουνῦ οἵ 
Ἴαβῦϊοθ 18. Π|κ6 ἃ Ὁ βιοίδῃ δοοιιβρᾶ ὈΥ ἃ 
ΘΟ ΘΟΌΙΟΠΟΙ ὈΘΕΌΓΘ ἃ }πῚῪ οἵἉ ΒοΠο01-ὈΟΥ58. 
ὀψοποιός βῦμιῃια8 ΟΥ̓ Θοῦγ86 ῸΣ ὕπο ΤΠοῦοῦ 

Μ 

ψΟ δοοιι568 Ὠΐτη, 
ὕ22. πώματα) πο οοἀᾷά. ρἶνα πόματα, 

ΒΟΙῺ6 ἔδυ πέμματα. Ῥοῖβ. οὐ Ηδθο. 892, 
καὶ δὶς τόσον πῶμ᾽ αἵματος γενήσεται. 
““πόμ᾽ ΜΒ5. οὔ εαα,, βορα μᾶθὸ Ὀτιηδ 
Αὐθιοῖθ. οταῦ ἱποορηῃϊΐα. Οαοᾶ ἢοο ὑπὸ 
ΔΥρατηθηΐο 58 018 Ῥγοραῦυσ. Μαϊ]ία βαπῇ 
Ἰοοᾶ ἵπ αὐἰθὰβ τηρύσχατη πῶμα ἢαρ!ὶοῦ ; 
ΠΌ]]αγη ὉΪ πόμα ροδβύυϊοῦ ; ρᾷποα, ἈὈ] δᾶ- 
τηϊυαῦ.᾽ Τῦ τηᾶὺ 6 δΔααρᾷ ὑπεαῦ [Π6 οοαᾷ, 
ΒΟΠΊΘΟΙΠ65 ρον πόμα ΜΏ6Ι6 {6 τηθῦγθ 
οοηνὶούβ ὑμϑὴ. ππ8 ἴῃ ΑἸοχιᾶθβ Οοιη. 
πόματος 15 τηϑιᾶδ ἴο ὁ6Πα ἃ βθῃηδυῖαβ, ἴῃ ἃ 
ἔγωρ. οἰὐοα Ὀγ Αὐποηδοῦβ, Ρ. 28 Ἑ. 
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Ν 932 ε κα "ἃ Ω 9 , - κι 
παντοδαπὰ εὐώχουν ὑμᾶς. τί ἂν οἱει ἐν τούτῳ τῷ κακῷ 
3 , 3 Ν Ψ 9 [4] 

ἀποληφθέντα ἰατρὸν ἔχειν εἰπεῖν ; 

ὅτι Ταῦτα πάντα ἐγὼ ἐποίουν, ὦ παῖδες, ὑγιεινῶς, πόσον 
» ’ , 

οἴει ἂν ἀναβοῆσαι τοὺς τοιούτους δικαστάς ; οὐ μέγα; 
ΚΑΛ. Ἴσως: οἴεσθαί γε χρή. 

ἴω ᾿ Ψ 

ΣΩ. Οὐκοῦν οἴει ἐν πάσῃ ἀπορίᾳ ἂν αὐτὸν ἔχεσθαι ὃ 

τι χρὴ εἰπεῖν ; 
ΚΑΛ. Πάνυ γε. 
ΤΧΧΥΙΠ. ΣΏ. Τοιοῦτον μέντοι καὶ ἐγὼ οἷδ᾽ ὅτι 

’ ’ “Ὁ 9 λθὰ 3 ὃ ,’ ϑΞ Ν πάθος πάθοιμι ἂν εἰσελθὼν εἰς δικαστήριον. οὔτε γὰρ 
ε Ν ἃ 3 ’ ν 3 Ὁ ’, ἃ Φ 39 

ἡδονὰς ἃς ἐκπεπόρικα ἕξω αὐτοῖς λέγειν, ἃς οὗτοι εὐερ- 
’ ἃ 9 ’ ’ 3 Ν Ν Ξ Ἁ ’ 

γεσίας καὶ ὠφελείας νομίζουσιν, ἐγὼ δὲ οὔτε τοὺς πορί- 
ζοντας ζηλῷ οὔτε οἷς πορίζεται ἐάν τέ τίς με ἢ νεωτέ- 

ρους φῇ διαφθείρειν ἀπορεῖν ποιοῦντα, ἢ τοὺς πρεσβυτέ- 
ρους κακηγορεῖν λέγοντα πικροὺς λόγους ἢἣ ἰδίᾳ ἣ δημοσίᾳ, 
οὔτε τὸ ἀληθὲς ἕξω εἰπεῖν, ὅτι Δικαίως πάντα ταῦτα ἐγὼ 

- 3. Υ᾿ 
λέγω, καὶ πράττω τὸ ὑμέτερον δὴ τοῦτο, ὦ ἄνδρες δικασταί, 

» » ἢ εἶ εἴποι τὴν ἀλήθειαν, 

οὔτε ἄλλο οὐδέν. 
ν 5, Ψ Ἄ , ᾿ ,ὔ 
ὠστε ισως,ΟΤτΤιαν τύυχω, Τοῦυτο Τεισομοαι. 

“Ὁ 4. εν Ἂ », 

ΚΑΛ. Δοκεῖ οὖν σοι, ὦ Σώκρατες, καλῶς ἔχειν ἂν- 

θρωπος ἐν πόλει 

βοηθεῖν ; 

τί ἂν οἵἴει---ἀποληφθέντα] “Υ̓μαῦ που]ᾶ 
ὑπ ρηγβίοῖαθι ἅμ ὅο βαύ, ὑβῖμὶς γου, 
ὉΠᾶΘΥ ὕμοθο ἀθβρογαῦθ οἰγουγηβύθῃ 68 ἢ ἢ 
ἀποληφθ., Βῃαῦ ΟΥ̓ 45 1ὖ γγϑῦθ ἔπότ 8]] 414 
αηα βυιρδῦῃν --- ἀσίνοα ἰηο ἃ ΘΟΥΤΙΟΙ, ̓ 
ἃ58 Ὑ8 587. Μρηδχ. 248 0, ἀπειλημμένων 
ἐν Μυτιλήνῃ τῶν νεῶν. Ἐπ γᾶ. 806 Ὁ, 
ἐν δὲ τοῖς ἰδίοις λόγοις ὅταν ἀποληφθῶσιν, 
ὑπὸ τῶν ἀμφὶ Εὐθύδημον κολούεσθαι---- 
Β8 1 οὗ ἃ Παδηὺ υηϑύονιοῖαθι Ὀσουσρῦ ὕο 
ῬΑΥ ὉΥ 8 5.{|{π| οομ τον θυ 18 ]180. 

πόσον οἴει) 115 τοϑὺβ οα ὅῃ6 δυύπουιν 
Οὗ ἃ β'ῃρὶε Μϑ, ΑἹ] {μ6 γσοϑῦ πᾶνθ 
ὁπόσον, ἃ! 50 ΘΥΘΙῪ δᾶ. Ῥαῦ ἩϊγβΟἢΙρ', 
ϑονθνα]. Ἰηβύϑμοοβ οὐ ᾧπ6 ΟὈ]ααθ [Ὁ ὑΠ6 
αἰγοοῦ ἱπύθυσοραδίοη οσοαν ἱπ Ρ]αΐο, 1 
Ὁ}6 σοαᾷ. ἃτ6 ἴο 6 ὑχγιιβῦβα ; ἃ8 ὁπότερος, 
ΤΠ γ815 212 ο, πυηγά. 271 Α. ὁποῖος, 
ΑἸοΙΌ. 1. 110 σ. Βαῦ ἴῃ Ομδγ. 170 8, 
ἴον. ταύτῃ τῇ ἐπιστήμῃ ὕπως εἴσεται; 
6 οἀα. πον ρον πῶς οὐ ὑῃθ βύγθηρῃ 
οἵ οὔ Μϑ. Τῇο οὔχον ᾿ηβύδῃοθϑ ἃ 6 ποῦ 
ΠΩ ΡΥΟΌΔΌΪΥ πρϑούθυϑη8 ἰηὐνοαποο Ὀγ 
σορυἱβίβ. Νὸο Θχδιρ]6 ἢδ5 θθοι Δἀἀπορά 
ἔρουὰ ἂπ Αὐῦϊο ροθῦ, νου ὑπ ΟὈ]α 6 

ν , Ἁ 9 Ψ «ἃ ε »Ὺ»ὉΝ 

οὐυτω διακείμενος και ἀδύνατος ων ξαύτῳ 

ἔστ ἰπ ὑπ αἰγθοῦ βθῆβθ 15 σϑαυϊγθα ὈΥΚ 
ὕὍ6 τηθῦσγθ, δ 0111 {15 15 ἄομθ ὑπ 1θοὶ- 
ὈΪΥΆΔΟΥ͂ ΟὗἩ ὉΠπ6 βαρ τηδν Ὀ6 ἀοαθύθα, 

Β. Τοιοῦτον μέντοι) ΟτάρατΘ ὅΠ6 6χ- 
οὐαϊαγῃ οἵ π6 Αροϊορῖα, ὑνθτα Βοογαῦθβ 
ἀἴβανοννβ ὕπ6 δεινότης αὐτὶ αύθα ὕο Τὴ 
ῬΥ Ὧ15 ΔΟΟΙΙΒ56185. 

ἀπορεῖν ποιοῦντα] Ηδ ΑἸ] ἀο65 ΟΓ σου 86 
ἴο ὑπ6 οἴδβοῦ ργοάποθα ὈΥ ἷβ οὔῦοβϑ- 6168- 
ὑϊοπῖπρ. ΤῊϊθ σου] ποῦ 6 τηδᾶβδ δὴ 
ἈΥΓ1616. οὗἨ πρθδοῃηηθηῦ ΟΥ̓ Ὦ18. ΘΟΟΌΒΘΥΒ, 
Ῥαύ δοογαύθθ ροϊηῦβ ὕο 10 ἴῃ ὑπ6 ΑΡοΪ]. ἃ5 
ΟἿΘ ὈΥΪΠΟΙΡΆ] οααθ6 οὐὁἨ Εἰθ. ἀΠΡΟΡαΪΑΥΙΓΥ, 
Ῥ. 25. πο οι. ααοΐο Μοποη 79 Ἑ, 
Τηραθύ. 149 Α. 

Ο. πράττω τὸ ὑμέτερον δὴ τοῦτο] 
“Ἡογοίῃ Τὸ ἃγὴ δούϊηρ ἴῃ γοὰν ᾿ηὐογοβῦ, 
ποῦ ἴῃ ΤΥ οὐ. ΑΡοΟΪ. 81 Β, 6 τῃαῖζοβ 
πη 581ὴ60. Ἀϑβθυθοη: τῶν μὲν ἐμαντοῦ 
ἁπάντων ἠμεληκέναι ... τὸ δ᾽ ὑμέτερον 
πράττειν ἀεὶ... πείθοντα ἐπιμελεῖσθαι 
ἀρετῆς. ΒΊΑΣ 15. ὍΠ 6 ΘΧΡΙΘββίοη, 450 Ο, 
κἀμὲ νῦν νόμισον καὶ τὸ σὸν σπεύδειν. 
ΑΥοΡ οὔτε ἄλλο οὐδέν ΒΌΡΡΙΥ οὗὨ δοουτγδο 
ἕξω εἰπεῖν. 



---ῦϑ8, Α.] ΓΟΡΓΊΑΣ. 160 

3 ’, “- “" 
ΣΏ. Εἰ ἐκεῖνό γε [ἐν] αὐτῷ ὑπάρχοι, ὦ Καλλίκλεις, 

ἃ Ν , “ 

ὃ σὺ πολλάκις ὡμολόγησας: εἰ βεβοηθηκὼς εἴη αὑτῷ, 
’ ἐς {0 θ ’ » ᾿ Ἅ ἮΝ» δὲ Υ͂ Ὁ μὴτε περὶ ἀνθρώπους μήτε περὶ θεοὺς ἄδικον μηδὲν μήτε 

3 ΄ι 

εἰρηκὼς μήτε εἰργασμένος. αὕτη γάρ τις βοήθεια ἑαυτῳ 
πολλάκις ἡμῖν ὡμολόγηται κρατίστη εἶναι. εἰ μὲν οὖν 
3 ’ 9 , ’ Ἁ Ψ 39 , μῷ ἐμέ τις ἐξελέγχοι ταύτην τὴν βοήθειαν ἀδύνατον ὄντα 
3 ἊΜ Ν 3, “ 9 ’ “Ἃ Ν » “ ἐμαυτῷ καὶ ἄλλῳ βοηθεῖν, αἰσχυνοίμην ἂν καὶ ἐν πολλοῖς 
οὐ τιν 5 , Ν ,ὕ ΕΝ ’ μνΣ, πράνῳ καὶ ἐν ὀλίγοις ἐξελεγχόμενος καὶ μόνος ὑπὸ μόνου, καὶ εἰ 

Ψ» 

διὰ ταύτην τὴν ἀδυναμίαν ἀποθνήσκοιμι, ἀγανακτοίην ἄν. 
εἰ δὲ κολακικῆς ῥητορικῆς ἐνδείᾳ τελευτῴην ἔγωγε, εὖ 
᾿ ως ταν ς ’ὔ » ᾿ ᾽ὔ Νν ’ ΞῸΝ Ε οἶδα ὅτι ῥᾳδίως ἴδοις ἄν με φέροντα τὸν θάνατον. αὐτὸ 
Ν Ν Ν 9 ’ 9 Ἁ “ἊἉἬ: ῳ ᾽ν μὲν γὰρ τὸ ἀποθνήσκειν οὐδεὶς φοβεῖται, ὅστις μὴ παν- 
ΖῈΣ: ΕΣ ς ’ Ἀν ὃ ’ 3 Ν δὲ ὃ “ τάπασιν ἀλόγιστός τε καὶ ἀνανδρός ἐστι, τὸ δὲ ἀδικεῖν 

“ ἴω Ν 3 ’ὔ ,» Ν Ν 3 

φοβεῖται: πολλῶν γὰρ ἀδικημάτων γέμοντα τὴν ψυχὴν εἰς 
.ν 9 , ’ » ἴω Ὶ Ψ 

Αιδου ἀφικέσθαι ΤΟΡΤΟΩΨΝΨ εσχάατον κακὼν εστιν. εἰ δὲ 

βούλει, σοὶ ἐγώ, ὡς τοῦτο οὕτως ἔχει, ἐθέλω λόγον λέξαι. 

ΚΑΛ. 

πέρανον. 

᾿Αλλ᾽ ἐπείπερ γε καὶ τἄλλα ἐπέρανας, καὶ τοῦτο 

ΠΥ ΧΥΧΈΣΩ: Ἄκουε δή, φασί, μάλα καλοῦ λόγου, 

Εἰ ἐκεῖνό γε [ἐν] αὐτῷ ὑπάρχοι) ΤΏ6 
ΟΥἰββίοη οὗ ἐν 15 βυρρεοβίθα Ὀγ Ἠοϊμᾶ. 
Βύα}10. ἀρέθη 8. ὕπ6 Ῥσθρ. οὐ ὕπθ ᾿μβϑαβῆ- 
αἰοαῦ ρῖθὰ ὑμβαῦ ὑπάρχοι μᾶ5 ὕμο ἴΌτοο οἱ 
ἐνείη. ΤῺ6 ρῆγαβα ὑπάρχειν τινί Β66Π15 
ἱηναυίαθ]θ. “1 ὑμπῖπκ τ εὐοζά Ὀ6 ψ6]} 
ἢ ῖτὰ 15 6 βύοοα οὐ ὑμπαῦ ναπύαρο- 
στουπᾶ νυν ϊο ἢ γοὰ πᾶν ἔρθαυθηῦ]ν 80- 
Κηον]οᾶροα ἴῃ ὍΠμ6 οουτβα οὗἨ οὐῦ ἃτρα- 
τηθαῦ. 1 τηθδῃ 1 Π6 παᾶ “ ποΙρϑα Ὠἰτηβο  ᾽ 
ὉΥ αὐϑύϊμοηοθ ἔγότα 1π) αβῦϊοθ ὅο τη πᾶ 
σοᾶβ, μοῦ Π ον ἴῃ τνογα οὐ ἀθθ. ΕῸν ὑ}15 
5 ἃ Κιπᾷ οὗἌ 56} 6 10 ψν 1οὴ γγθ Πᾶν γῇ Ὁ 
μη οποθ Δ]]οννοα ἴο Ὀ6 οὗ 81} ὕπ6 Ῥεϑβῦ.» 
ὙΜ βοήθεια ἑαυτῷ οομρ. ΑΡΟ]. 80 Α, 
τὴν ἐμὴν τῷ θεῷ ὑπηρεσίαν. 1Ὁ. Ὁ, περὶ 

᾿ χὴν τοῦ θεοῦ δόσιν ὑμῖν. 
Τ. ἀγανακτοίην ἄν) [π {16 ΔΡΟΪΟΡΎ, 

οἴου ἷ8. οοπάοτηπαύίου, 6 βᾶγβ, τὸ μὲν 
μὴ ἀγανακτεῖν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ἐπὶ 
τούτῳ τῷ γεγονότι, ὅτι μον κατεψη- 
φίσασθε, ἄλλα τέ μοι πολλὰ ξυμβάλλεται, 
καὶ οὐκ ἀνέλπιστόν μοι γέγονε τὸ γεγο- 
νὸς τοῦτο, 80 Ἑ. 

Ἑ. αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ ἀποθνήσκειν ΑΡΟΪ]. 
98. 8, οὔ καλῶς λέγεις, εἰ οἴει δεῖν κίν- 
δυνον ὑπολογίζεσθαι τοῦ ζῆν ἣ τεθνάναι 
ἄνδρα ὅτου τι καὶ σμικρὸν ὄφελος κιτ.λ. 

628, ἼΑκουε δή, φασί, μάλα καλοῦ 
λόγου] Ηδγο, ἃ5 ἱπ ὑπ6 ρα ]ῖο, αὐδον 
6 88 ργονϑᾶ ὑμαῦ, ᾿Ἰνυθβϑρθοίϊν ον οὗ οοῃ- 
ΒΘαΌΘΠΟΘΒ, «υϑύϊοθ 16 Ὀθύθοῦ ὑμαη [Ιη- 
7αβύϊοθ, βοογαύθϑ δ α5 ἃ την ύμιο] δοοοὰηῦ 
οὗ {Π6 γϑυγαγὰβ οὐ {86 χσἱρῃᾳξθουβ. δα ὑῃ6 
Ῥυπἱβηγηθηΐβ Οὗ ὕμθ ψ]οῖοα αὔδον ἀθαθῃ. 
Τῖ5. ἴῃ ὕ86 ΒΘρΡΌΌ]ΙΟ 6 Ῥγοίλοθϑ Ὁ. {116 
Δροϊοροῦϊο σθιηασκ, ὑπαῦ ὕο ἄνν6}} οἡ ὕὑδ6 
Βα ]θοῦ οἵὗἁὨ γϑυγαγὰβ 15. ἔγθο (ἀνεπίφθονον) 
ΟὨΪΥ ὅο ὕμποβθ γνῆο ἢᾶνθ βῆοινῃ ου ἱπᾶθ- 
Ῥοπαάθηῦ ρχγοιχηᾶβ ὑΠ6 βι ρου ϊου υ οὗ βαΐς- 
ἔδυϊηρ νἱγῦαθ ὕο ῬΥΌΒΡΘΓΟὰΒ. Ἡν]ΟἸΚΘη685, 
Ὅῃ6 ὕμ6 518 ΒΟ ἰ6 τνὰ8. ὑπ φγοίοββθα 
οδ]θοῦ οὗ ὑμαῦ ἀϊαϊοσαρ ο ἀρἔθπα, χ. 612. 
Τὴ ὑπο αουρῖαβ ἢ6 ᾿ὰ5 ἃ αἰ ογθηῦ δαάᾶϊ- 
Θ66 ἤο 681 νυῖῦῃ, ἀμ ὑπουοονο τρῖκοϑ 
ΠΟ ὩΡΟΙΟΡῪ ἕο ὑμ8 ΒΒ ΌΙΠρ; ἢΪ8. σγτουηᾷ, 
Β0ΠῚ 16 15 βαγρηιβθίηρ ἰο πα Πΐπὶ οχ- 
ῬΓΘββιῺρ᾽ 158. Ὀ6]16 8 ἴῃ ἐῃ6 τγῦῃϑ Ὦ6 18 
ἀροαῦ ἴο τοὶαῦο: ὡς ἀληθῆ γὰρ ὄντα σοι 
λέξω ἃ μέλλω λέγειν. ὙΥ̓Βαῦ Ποινονοῦ 
Ρ]αῦο τηθαηῦ ὕο ΘΟΠΥΘΥ͂, γγὙ6 ΤΠΔΥ 5686. ἴπ 
Ῥμαρά. 114. τ, ννῆθυο, αὐδου ἃ σϑοῖϊζαὶ ἀ1- 
ἔοσυῖηρ ἔτοσὰ ὑπαῦ ΟΥ̓ 7Π6 αοΥρίαβ ἴῃ 108 
ΒΟΘΠΏΘΡῪ Δα ΔΟΟΘΒΒΟΙΙΘ5, Π6 ααἀα9, τὸ μὲν 
οὖν ταῦτα διισχυρίσασθαι οὕτως ἔχειν ὡς 
ἐγὼ διελήλυθα, οὐ πρέπει νοῦν ἔχοντι 
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ΩΥ Ν Ἀ ε ἢ 00 ε 9 “ 95.ϑ δ δὲ λό " 
ὃν σὺ μὲν ἡγήσει μῦθον, ὡς ἐγῴμαι, ἐγὼ δὲ λόγον 

»ὁ Ἁ 

ὡς ἀληθῆ γὰρ ὄντα σοι λέξω ἃ μέλλω λέγειν. Ὥσπερ γὰρ 
ν 7 ’ Ἃ 9 Ἀ ςε Ν ᾿ ε 

Ομηρος λέγει, διενείμαντο τὴν ἀρχὴν ὁ Ζεὺς καὶ ὁ Πο- 
“- ΝῚ Ε ᾽ὕ 9 Ἁ ΄, ῪΚὮἃ (δ ’ 

σειδῶν καὶ ὁ Πλούτων, ἐπειδὴ παρὰ τοῦ πατρὸς παρέ- 

λαβον. ἢν οὖν νόμος ὅδε περὶ ἀνθρώπων ἐπὶ Κρόνου, 
καὶ ἀεὶ καὶ νῦν ἔτι ἔστιν ἐν θεοῖς, τῶν ἀνθρώπων τὸν 

»Ὶ ’ ον ἋἌ Ἂ Ν ε ν 3 Ν 

μὲν δικαίως τὸν βίον διελθόντα καὶ ὁσίως, ἐπειδὰν τε- 

λευτήσῃ, εἰς μακάρων νήσους ἀπιόντα οἰκεῖν ἐν πάσῃ Ὁ 
5 γὰ 5 Ν ῪΜᾺ Ν Α 3 ’ Ἀ ᾿' ὔὕ 5 

εὐδαιμονίᾳ ἐκτὸς κακῶν, τὸν δὲ ἀδίκως καὶ ἀθέως εἷς 

τὸ τῆς τίσεώς τε καὶ δίκης δεσμωτήριον, ὃ δὴ τάρταρον 
“-. 952 , ἃ Ν 4:.-.-ὃἅ ’ὔ Ν » 

καλοῦσιν, ἰέναι. τούτων δὲ δικασταὶ ἐπὶ Κρόνου καὶ ἔτι 

νεωστὶ τοῦ Διὸς τὴν ἀρχὴν ἔχοντος ζῶντες ἦσαν ζώντων, 

ἐκεί 7 ἡμέρᾳ δικάζοντες ἢ μέλλ λευτᾷ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ δικάζοντες ἢ μέλλοιεν τελευτᾷν. 
Ψ 3 Ν ε 

ὅ τε οὖν Πλούτων καὶ οἱ ἐπιμε- 
“5. ε , 9 ,ὔ 

ουν αἱ δίκαι ΕΚρυνονΤοΟ. 

ῪΜ 

κακως 

Ἁ ε 3 ’ὔ ’ 5», » Ν Ἁ 4 

ληταῖ οἱ ἐκ μακάρων νήσων ἰόντες ἔλεγον πρὸς τὸν Δία 

ἀνδρί, ὅτι μέντοι ἢ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἢ τοιαῦτ᾽ 
ἄττα περὶ τὰς ψυχὰς ἡμῶν καὶ τὰς οἰκή- 
σει5, ἐπεί περ ἀθάνατόν γε ἢ ψυχὴ φαί- 
νεται οὖσα, τοῦτο καὶ πρέπειν μοι δοκεῖ 
καὶ ἄξιον κινδυνεῦσαι οἰομένῳ οὕτως ἔχειν. 
Απα νψ ἢ} 815 Ῥαβθαρθ ἄρΎΘα οὔμουβ, ἴῃ 
Ὑ ΒΙΟῺ Ρ]αῦο ροῖνοϑθ τι Ὠἰηὖβ οὐ νν δῦ Π6 
1 θη 8 ὈῪ Ὠ15. ταν Π108] ΠΔΡΡαὔουΒ. Τύ 
ΤΥ 6 Οὐβοσνοα ἐπαὖὺ οὗ μ6 ὕγθθ τὴν ὑἢ5 
τ ουχϑα ὕο, ὑμαῦ ἴῃ ὕὍΠ6 ργοβθηῦ αἸδ]ορῖιθ 
5 τα 0} ὕΠ6 5βχηρ]οθῦ, δΔηα Ἰθαβδῦ τϑιηονρα 
ἔγοῖὴ {π6 δοσθρίρα φῬορυϊὰν τυ ο]ΟρΡΎ. 
15 αἰ βθσθηιοθ τηδὺ 6 ἀἀθ ἰο Θσομβι ογἃ- 
ὁϊοη5. ΟΥ̓ ἀτατηδῦϊο Ῥγορυϊοῦυ ; Ὀαὺ 1τὖ 15 
ποῦ ΘΑΒΥ ὅο βο]ῖθνθ ὑμαῦ Ῥὶαύο νουἹᾶ 
αν υυυϊ δῦ ὕμθ τϑοῖζα] ἴῃ ὑη6 αοΥρὶαβ 
ΘΙΌΟΥ ὑῃοβθ πῃ ὑπ ῬΏαραο δηα ἘΘΡΌ]1Ὸ 
Ὑγ6γ6 Ὀοίοσθ πμ6 υνουϊὰ. Τὴ ρᾶββαρθ 
ἔγοὴ ἼἌΑκουε δή ἰο ἀπ᾿ ἀλλήλοιν, 524. 8, 
15. αυούοα Ὀγ Ῥ]αύατοη ἴῃ π6 (ηβο]αῦϊο 
Δα ΑΡο]]ουλα, ὁ. 86; ὕπ6. θαὐῦδγθ λυ ἢ 
Ὀγ Τυιβο ῖαβ ἴῃ ὑπΠ6 Ῥταθραγαύϊο Εἰνδηρ'. 
ΧΙ. Ὁ. 577, πα ὈΥ Ὑποοἀογοῦ, ατδοα. 
Αἴἴδοῦ. Οὔγ. ον φασί ῬΙαῦ. Πα5 φησί. 
Βυαῦ φασί τοίοιβ ἕο ὅπ δοηνθηύϊομαὶ 
Ῥοριπηϊηρ ἼΑκουε δή, ὙΥΗΪῸ τοοῦχβ ἴῃ 
Τὴ. 20 ἢ. ὅο αὐ]ϊβὺύ. Ἐφαϊῦ. 1014, 
Ακονε δὴ νῦν καὶ πρόσεχε τὸν νοῦν ἐμοί. 
ΗΘ. ννουβ Ὁ] ηρ᾽ ἃγθ ρίνοη Ὀγ ΡῬΙαῦ. 
ἴῃ ἃ ΠΡ. ΌΠΥ αἀἰἴογρηῦ ογάου : ὃν σὺ μὲν 
ἡγήσῃ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, μῦθον. ἐγῷμαι, ἴον 
{μη6 νὰ]ρ. ἐγὼ οἶμαι, 156. τοβίογθα ἔτοχα 
ἘαΒΟΡ. Δ ΤΒθοᾶον. 
Ὥσπερ γὰρ Ὅμηρος λέγει] ἴῃ {}6 

160}. ΒΟΟΙ οὗ ὑπο 1Π|αα, 186 0]., Τρεῖς 

γάρ τ᾽ ἐκ Κρόνου εἶμεν ἀδελφεοὶ οὺς 
τέκετο Ῥέα, Ζεὺς καὶ ἐγὼ τρίτατος δ᾽ 
᾿Αἴδης ἐνέροισιν ἀνάσσων, Τριχθὰ δὲ 
πάντα δέδασται, ἕκαστος δ᾽ ἔμμορε τιμῆς. 

Β. τούτων δὲ δικασταί) “656, ἴῃ 06 
ΤΟΙΡῺ οὗἨ ΟΥτομὰβ δηαἃ ὄνθὴ ἴῃ ὕῃθ ΘΕ Υ]Ὺ 
αἀδγ5 οἵ Ζθαβ, γοσα ὑσϊθαὰ 116 γοῦ αἰϊνθ 
ὈΥ 1ινηρ ἡπᾶρθβ, γγῆο Ἰυᾶρσοα ὕπθτη ὑπ 
ΨΟΙῪ αν οὐ νν ΒΙΟΘῺ 1 νὰ ὑποὶν ἔα [8 ἴο ἀ16.᾿ 
ῬΙαδασο ἢ Πα5 οἱ δικασταί, νυν ὨΙΟΠ 15 ΟἸΘΑΥῚΥ 
ὙΙΌΠΡ. ΕὉΣ κακῶς οὖν κιτ.λ. Π6. ροἶνθβ 
ἔπειτα αἱ δίκαι πως οὐ καλῶς ἐκρίνοντο. 
“Ἰὴ Δορσγρίο, τοίογθηξθ θΊοάοτο, 1. ὁ. 92, 
7υαϊοῖα ἀθ6 τηοτῦτ!β δα βοραϊῦασαθ ἀἰθιη 
ΜΆ θοαὶ βο]ῖα βαμῦ. ἘΠῚ τηυ]έα ΟΥΡΘαΒ,. 
81 τηρᾶο νϑύπτη Ὡδυγανουϊηῦ Ασρυρύλὶ, ΘΧ 
δ. τορίοηθ ὑχαηβῦα]ῦ ἴῃ ΟὙΔΘΟΟΙ ΤΩ 
ἔΆθυ]ὰ5. ἩΗΐϊηο ἰριῦθανῦ ΟΥΘΠΘ ΠῚ 5 ΠῚ 
ὑγαχῖθθθ φούθγαῦ οοιημηιθηῦαμη ἰβὑυπα. 
Βουῦμ. Ὑγιμοαῦ γφαύυϊηρ' αι ἴῃ {Π6 
νογδοϊόν οὐ ὑπ Αθρυρύϊδηβ, νγ6 τηδῪ ὑθ1η Κ 
16. ῬΡΟΌΘΔΌΙ6 ὑπαῦὺ Ῥ]αΐο νναβ ἱπαοθύρα ἔῸν 
0815 δὰ οὔμον δαῦτο οὐ ἢΐβ βύουυ ἴο 
{86 ΟὙΡρῃΐο φροϑίβ. 

οἱ ἐπιμεληταὶ οἵ ἐκ μ. ν.) ΤΠ6 βροοπᾶ 
οἱ 15 ΒΡΡΠ16α ἔρουι Ῥ] αἴσῃ. Υ τὺ πΠοὰὺ 
τὸ ῬΙαῦο νουἹα 6 Τρ θϑθη θα ἃ5 σουαϊηρ' 
ἔροσὰ ὉΠ 6 βϑτηθ υτορίοη ἃ5 {6 “ΟνΘΥΒΘΘΙ5 
ΟΥ̓ ὑΠ6 151605 οὗἨ ὑπ6 ΒΙοϑύ. Ῥυθβθηθὶν ἴον 
φοιτῷέν σφιν Ῥ]αῦ. μὰ8 φ. σφίσιν, νΏΙΟ ἢ 
16. ΤΠ Οἢ ΠΊΟΙῸ 888] ἴῃ ρτΌβθ. Βαΐ ἴὴ 
τη 1081 ὨαΡναὔϊνθ υνγ βογηιθυϊηθβ ἢμπα 
ὑΠ|686 βθῃλ-  οϑῦϊοα! ΤὈλτη58. ἑκατέρωσε 
ὨΊΘΆΠ8, ΟΥ̓ Θοῦγδο, “ ἤο οἰ πο. Ρ]οα,᾽ ὕο ὑμαῦ 
οἵ τουνασα πα ἰο ὑπδῦ οὗ ρα ῃἰβῃγηθηῦ. 
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Ο ὅτι φοιτῷέν σφιν ἄνθρωποι ἑκατέρωσε ἀνάξιοι. εἶπεν οὖν 
ὁ Ζεύς, ᾿Αλλ᾽ ἐγώ, ἔφη, παύσω τοῦτο γιγνόμενον. νῦν 

μὲν γὰρ κακῶς αἵ “δίκαι δικάζονται. ἀμπεχόμενοι γάρ, 
ἔφη, οἱ κρινόμενοι κρίνονται: ζῶντες γὰρ κρίνονται. πολ- 
λοὶ οὖν, ἢ δ᾽ ὅς, ψυχὰς πονηρὰς ἔχοντες ἠμφιεσμένοι εἰσὶ 
σώματά τε καλὰ καὶ γένη καὶ πλούτους, καί, ἐπειδὰν ἡ 
κρίσις ἢ, ἔρχονται αὐτοῖς πολλοὶ μάρτυρες, μαρτυρήσοντες 
ὡς δικαίως βεβιώκασιν. οἱ οὖν δικασταὶ ὑπό τε τούτων 

Ὁ ἐκπλήττονται, καὶ ἅμα καὶ αὐτοὶ ἀμπεχόμενοι δικάζουσι, 
πρὸ τῆς ψυχῆς τῆς αὐτῶν ὀφθαλμοὺς καὶ ὦτα καὶ ὅλον τὸ 
σῶμα προκεκαλυμμένοι. ταῦτα δὴ αὐτοῖς πάντα ἐπί- 
προσθεν γίγνεται, καὶ τὰ αὑτῶν ἀμφιέσματα καὶ τὰ τῶν 
κρινομένων. πρῶτον μὲν οὖν, ἔφη, παυστέον ἐστὶ προ- 
εἰδότας αὐτοὺς τὸν θάνατον: νῦν γὰρ προΐσασι. τοῦτο 
μὲν οὖν καὶ δὴ εἴρηται τῷ Προμηθεῖ ὅπως ἂν παύσῃ 

Ἑ αὐτῶν. ἔπειτα γυμνοὺς κριτέον ἁπάντων τούτων' τεθ- 
νεῶτας γὰρ δεῖ κρίνεσθαι. καὶ τὸν κριτὴν δεῖ γυμνὸν 
εἶναι, τεθνεῶτα, αὐτῇ τῇ ψυχῇ αὐτὴν τὴν ψυχὴν θεωροῦντα 
ἐξαίφνης ἀποθανόντος ἑκάστου, ἔρημον πάντων τῶν συγ- 
γενῶν καὶ καταλιπόντα ἐπὶ τῆς γῆς πάντα ἐκεῖνον τὸν 
κόσμον, ἵνα δικαία ἡ κρίσις ἢ. ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτα ἐγνω- 
κὼς πρότερος ἢ ὑμεῖς ἐποιησάμην δικαστὰς υἱεῖς ἐμαυτοῦ, 

“ ἃ ιν 

534 δύο μὲν ἐκ τῆς ᾿Ασίας, Μίνω τε καὶ Ῥαδάμανθυν, ἕνα δὲ 

Ῥ. ἐπίπροσθεν) ῬΙ]αῦ. ἐπιπρόσθησις, ἃ 

σγοτᾷ ἐουπᾶ ἰπ Αὐἱβύου]θ, θαῦ ἀρκπονῃ ἴο 

ῬΙαΐο. ἐπίπροσθεν Ἠδὰ5. ὩΘΑΥΪΥ ὕΠ6 ΒΘΏ86 

οὗ ἐμποδών, 845 μεσ. '. 648 Ὁ, τὸ τῆς 

αἰσχύνης ἐπίπροσθεν ποιούμενος. 
καὶ δὴ εἴρηται τῷ Προμηθεῖ---αὐτῶν] 

«ΠἸ15. Ῥοννον οὐἄθυβ Πᾶνθ ΔΙ γΘδ αν ὈΘΘῚ 

σίνοι ἕο Ῥιογαθύμθυβ ὑποῦ μ6 οἄσδ6 [0 

οθαθα ἴπ ὑποιλ΄--- ὑπ18 ρον 6 οὗὁἨἁ ὑΠΟΙΥΒ 

Ὧδ6 μ85 δᾶ οτᾶριβ ἴο ΒΌΡ ΓΤ ββ. ῬῬτοιηθ- 

ὑπο 85 ὕΠ6 σῖνον οὗ βογοβῖρ ῃὖ οου]ὰ 8150 

φαῖκο 16 ἀὐγαῦ, δοοογᾶϊηρ ἴο ἃ τϑοοῖνρα 

Ῥυϊποῖρὶθ ἴῃ ασθοῖς ὑΠθοΙορΎ. ]αῦο ὙηδΥ͂ 

αἶδο αν σϑιμοιηθογοα ὑπ6 1ἴπ ἱπ ὕΠ6 

Ῥχγοιαθίμουβ 248, θνητούς γὙ ἔπαυσα μὴ 

προδέρκεσθαι μόρον, 1. Θ. 8. 6 ΘΧΡΙΔΪΏΒ, 

ὈΥ ππακίηρ ἔμθῖὰ μῸρΘ δραϊηβῦ ΠΟΡΘ: 

τυφλὰς ἐν αὐτοῖς ἐλπίδας κατῴκισα. 

αὐτῶν, ὕπ6 γοαάϊηρ; οὗ [μ6 Ὀοβὺ οοἀά., Βογῃθ 

οἷν αὐτόν, οὔοΙΒ αὐτὸ αὐτῶ, ὙΏΘΠΟΘ 

ἰοριι. αὐτὰ αὐτῶν, Βαῦ ὑπὸ ὁομδύγ οὕ λ 0 

οὗ ὑπ ρϑῃϊῦϊνθ 15. ἀθ08] Θηοαρ, ὑπουρ ἢ 
1ῦ Βθϑῖηβ ἴο πᾶνο Ῥθι ὈΪοχϑα ὑγδηβου 618. 

Ἑ. δύο μὲν ἐκ τῆς ᾿Ασίας) Βούῃς Μίποβ 
δηα ΒΠΔαδτ θυ 5. γογ6 Ῥοττ ἴῃ Οἴγοίο, 
ΜΊΙΟΗ ψγὸ πλαϑῦ ὑμουοίοσο ππαογβίδῃα 
ῬΙαῦο ὕο οἷβι85 νν1ῦ}} [πΠ6 Αϑίδῦϊο 1] 8. 
ἈΑσοογαϊηρ ὕἤο ὕπο Ῥϑύμδρβ8 ἱπίουροϊαίοα 
Ῥαββᾶρα ἴῃ ὅθ 1]ἸϊΔα, χὶν. 822, ὑΠΘΥ Ὑνθγ6 
ΒΟῚ5 Οἵ Φαριύον αηα τορα, πὸ ἀλαρὔον 
οὗ Ῥμοθηῖχ. ῬΊ]αῦο᾽ 5 ΘΟ ΘΙ ΠΟΥ ΤΊΟ5 Β6Θ ΠῚ 
ἴο Βᾶνϑ τϑοορη θα ΟὨΪΥ ὕνγο οαρῖ(4] αἰν]- 
Βῖο 8 οὔ ὑπ θαυ ὉΠ 5 βασίασο. Ἰδοῦ. ΡΆΠορ'. 
Ῥ. 78, τῆς γῆς ἁπάσης τῆς ὑπὸ τῷ κόσμῳ 
κειμένης δίχα τετμημένης, καὶ τῆς μὲν 
᾿Ασίας τῆς δ᾽ Εὐρώπης καλουμένης. Αορυρῦ 
αηα Τργα 676 Δοοοχαϊηρ' ἴο 0815 ἀιν 810 ῃ 
Ῥαγΐβ οἵ βία; θυῦ 1 Κπονν ΠΟ Ῥαββδαρθ 
οχοορῦ ὑπαῦ ἴὰ ὕΠπ|ὸ ἰοχὺ μου ΟΥθῖο 15 50 
γοργοβοηῦθα ΟἸγυηριοάογυβ ἱπἀθοα Βα γ8, 
ἐπειδὴ κατὰ τοὺς γεωγράφους τοὺς διαι- 
ροῦντας εἰς δύο τὴν καθ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένην 
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3 “ 3. ΕΖ 3 ΄ Ἂ “ 3 Ἰν , 
ἐκ τῆς Εὐρώπης, Αἰακόν' οὗτοι οὖν ἐπειδὰν τελευτήσωσι, 

»“ “ “ -" Ν 

δικάσουσιν ἐν τῷ λειμῶνι, ἐν τῇ τριόδῳ ἐξ ἧς φέρετον τὼ 
Ἅ 

ὁδώ, ἡ μὲν εἰς μακάρων νήσους, ἡ δ᾽ εἰς τάρταρον. καὶ 
᾿ Ἂν 9 “ 3 ’ ε ’ὔ ΄-Ὁ ᾿. πνς “Ὰ τοὺς μὲν ἐκ τῆς ᾿Ασίας 'Ραδάμανθυς κρινεῖ, τοὺς δὲ ἐκ τῆς 

Εὐρώπης Αἰακός: Μίνῳ δὲ πρεσβεῖα δώσω, ἐπιδιακρίνειν, 
“ ἰν ’ Ω 

ἐὰν ἀπορῆτόν τι τὼ ἑτέρω, ἵνα ὡς δικαιοτάτη ἡ κρίσις ἢ 
περὶ τῆς πορεΐας τοῖς ἀνθρώποις. 

ΤΙ ΧΧΧ, Ταῦτ᾽ ἔστιν, ὦ Καλλίκλεις, ἃ ἐγὼ ἀκηκοὼς 

πιστεύω ἀληθὴ εἶναι: 
Ψ. ’ὔ ε , ’ » ε 9 Ἁ τι λογίζομαι συμβαίνειν. Ὃ θάνατος τυγχάνει ὦν, ὡς ἐμοὶ 

᾿" 50" Ψ “Ὁ Ἂν ’ ’ “Ὁ - δοκεῖ, οὐδὲν ἄλλο ἣ δυοῖν πραγμάτοιν διάλυσις, τῆς ψυχῆς 
καὶ τοῦ σώματος, ἀπ᾽ ἀλλήλοιν. ἐπειδὰν δὲ διαλυθῆτον 
ἮΝ 3. Ἐλϑὺὰ9 ΄ 3 ν ν ἐν Κ᾽ 9 ες » Ν 
ἄρα ἀπ᾿ ἀλλήλοιν, οὐ πολὺ ἧττον ἑκάτερον αὕτοιν ἐχει τὴν 

ἕξιν τὴν αὑτοῦ ἤνπερ καὶ ὅτε ἔζη ὁ ἄνθρωπος, τό τε σῶμα 
τὴν φύσιν τὴν αὑτοῦ καὶ τὰ θεραπεύματα καὶ τὰ παθή- 
ματα, ἔνδηλα πάντα. οἷον εἴ τινος μέγα ἦν τὸ σῶμα 

.» Ὁ ΨΎΦΥ ἂς 3 Ψ,; “ ᾽’ Ἂ 3 Ν φύσει ἢ τροφῇ ἢ ἀμφότερα ζῶντος, τούτου καὶ ἐπειδὰν 

εἰς ᾿Ασίαν καὶ Εὐρώπην, καὶ ἡ Διβύη καὶ 
ἢ Κρήτη τῆς ᾿Ασίας εὑρίσκετο, Ὀπὺ 1ιὸ 
σῖνοβ πὸ δαύμουι ον ον ᾧμ15 βὑαϊοχηθηῦ, 
ὯΟΥ [ῸΓ ὕμθ βύγδηρου Οὴ6 ὑμαὺ ἘἈπεᾶδ- 
γΒη}γ5 Λίβυς ἦν. 

ὕ24.. ἐν τῷ λειμῶνι, ἐν τῇ τριόδῳ] Τ]16 
ΦΟΡΟΡΎΔΡΕΥ οΥὈὨ ὑπ6 σοΥΘΒρο ἀρ 5066 
ἴῃ ὅη6 ἘΘρ.Ὀ]ο 15 ΒΡ. Ο]γ απ. ΤῊ6 
)ῃοβίβ ἅτ ὕμπονο Ὀγουρμῦ εἰς τόπον τινὰ 
δαιμόνιον, ἐν ᾧ τῆς τε γῆς δύ᾽ ἐστὶ 
χάσματα ἐχομένω ἀλλήλοιν, καὶ τοῦ οὐ- 
ρανοῦ αὖ ἐν τῷ ἄνω ἄλλα καταντικρύ. 
ΤῊ λειμών 15. ἴὴ ὕπ6 ϑρασιοῦβ ΑΧΙΟΟΠ 5 
οοηνογίρα ἰηΐο πέδιον ἀληθείας, ὁοοη- 
ΟΥ̓ πρ ΜΠΪΟΩ 866 πού ἕο Ῥμαθαᾶγαβ 
248 Β. Εὸγ τριόδῳ οοταρ. Ὑ1νρ. ΛΔ6., νἱ- 
640. 

Μίνῳ δὲ πρεσβεῖα δώσω) Μίποβ ΘΠἾΟΥΒ5 
0118 ργθοθᾶθῃοθ ἃ5 Διὸς μεγάλου ὀαριστής, 
Οάἄ. χὶχ. 179. ὅ6ο ὑη6 Μίῃοβ, Ρ. 819 56α. 
ΟΥ̓ ἘΠ δάδιηδη 8 Ὁ 15. 5814, Ῥαδάμανθυς 
δὲ ἀγαθὸς μὲν ἣν ἀνήρ, ἐπεπαίδευτο μέντοι 
οὐχ ὅλην τὴν βασιλικὴν τέχνην, ἀλλ᾽ 
ὑπηρεσίαν τῇ βασιλικῇ, ὅσον ἐπιστατεῖν 
ἐν τοῖς δικαστηρίοις. ὅθεν καὶ δικαστὴς 
ἀγαθὸς ἐλέχθη εἶναι: νομοφύλακι γὰρ 
αὐτῷ ἐχρῆτο ὁ Μίνως κατὰ τὸ ἄστυ. 
10. 820 ΒΚ. ΜΊπηΟΒ 15 ΔΟΟΟΥΑΙΠΡῚΥ τηδᾶθ ἃ 
“Ἰυᾶρο οὗὙ ἀρρθ8] ἴῇῃ. ἀοα Ὁ} οαβθ8, [|ὰ 
{π0 ΑΡο]. 41 Α, ϑοοταῦοβ δἀ8. ὅο ὑῃ6 
{πγοο ὕ6 πάχθ οὗ δὴ Αὐδϊο ἤθγὸ Τυϊρίο- 

Ἰοηαβθ, Ψῇοθο ἀαύγ ἰῷ τνου]ὰ Ὧθ [0 ἐγγ 
ἀορατῦθα Αὐμθηϊδ8. 

Β. ἐπειδὰν δὲ διαλυθῆτον ἄρα) “Δπηὰ 
Ὑγ 611 ΒΟΟΟΡΑΙΠΡῚΥ ΠΟΥ 876 βθρασαίθα ὑΠ6 
Οὴ6 ἴοη] ὑῃ6 οΟὔΠΟΥ, ϑδοῦ χϑύδιηϑ στῇ 
110016 αἸθοναθϊοι ὉΠ6 οΘοπατϊοη 1 μαα νγ 116 
[6 Ῥϑύβοι ᾿ἰνϑᾶ ; {1|ὸ ον ργθβουνὶηρ 105 
πδύμθταὶ Ομ ούῦθυ βῦϊοβ, μα ὑ6 τ ϑϑα]ῦβ οὗ 
ὑγρὴν ΟΥ Δοοϊἀθηῦ Ἀ]]} 501}1 ὑγᾷ θα Ὁ]8 ΠΡΟΣ 
1ὺ---ἴον ᾿πβύδηοο, ἄς. ΤῊ Ὡροαοβὶβ ο τε 
ΒΒ6ΙῺ8 ἴο 6 [Ὀγρούξθῃ, Ὀαῦ 18 Υδρυθβθηύρα 
ῬΥ ταὐτὸν δή μοι δοκεῖ ἰῃἶ, Ὁ. παθήματα 
αἀοηοΐοα ὑμ6 οἴἴδοίβ οὗ ᾿τρυθϑβίοηβ. ἔρογα 
ὑϊπουΐ, θεραπεύματα ὕὑμοδο οἵἁ 501{-χϑαῦ- 
χηρηύ, ψν μούΠοΥ ἴῃ του θηοα ἤο Ὠθα] ἢ ΟΥ 
ΡΡΘΑΥΆΠΘΘ. 

Ο. ἢ ἀμφότερα] “ΟΥ ἴῃ Ῥούῃ τνὰγ5.᾿ 
ΤῊ β δάνου 181 ἀ86 οὗ ἀμφότερα 158. 1115- 
ἰγαύθα ὈΥῚ ἩΗοϊμᾶ, οα ΟἸδύτη. 808 Ὁ 
(μοῦ μονγονοι ἀμφοτέροις 15 (Ὀαηα ἴῃ 
ὨΘΑΥΪΥ 811] {πὸ οοαᾷ.), Τϑοῆοβ 187 Δ, 
πείθωμεν ἣ δώροις ἢ χάρισιν ἢ ἀμφότερα. 
ὅθθ. ἃῆρονθ 477 ν, ἀνίᾳ---ἢ βλάβῃ---ἢ 
ἀμφότερα. ΤΙ οχοηῦ ὑὰὺ ἈΠΑ]ΟρΡΌΙΒ 15 ὑπὸ 
Ἡοτηθυῖϊο ἀϑᾶρθ,νν ἡ} ἀμφότερον. Οά. χὶν. 
600, ᾿Αμφότερον, φιλότητι καὶ αἰδοῖ φωτὸς 
ἑῆος. Οὐ. 1]. 111. 179. οὐδέτερα «πᾶ 
ὁπότερα, 85 (4110. ΥΘΙΏΆΥ ΚΒ, Ἀγ 6 ἀϑθα 1π 
086 βᾶγηθ χδημθγ, Ταῦ. 184. α, ον. 
469 Α, 

εὖ 3 ’ὔ ἴα. ’ 

καὶ ἐκ τούτων τῶν λόγων τοιόνδε 1 
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ἀποθάνῃ ὁ νεκρὸς μέγας: καὶ εἰ παχύς, παχὺς καὶ ἀπο- 
θανόντος, καὶ τἄλλα οὕτως. καὶ εἰ αὖ ἐπετήδευε κομᾶν, 
κομήτης τούτου καὶ ὁ νεκρός. μαστιγίας αὖ εἴ τις ἣν καὶ 
ἴχνη εἶχε τῶν πληγῶν οὐλὰς ἐν τῷ σώματι ἢ ὑπὸ μαστί- 
γων ἢ ἄλλων τραυμάτων ζῶν, καὶ τεθνεῶτος τὸ σῶμα 
ἔστιν ἰδεῖν ταῦτα ἔχον. κατεαγότα τε εἴ του ἦν μέλη ἢ 
διεστραμμένα ζῶντος, καὶ τεθνεῶτος ταὐτὰ ταῦτα ἔνδηλα. 
ἘῸΝ Ν “ Ὁ οὰ “ ΄“-"ὦἅ» Ὁ ἑνὶ δὲ λόγῳ, οἷος εἶναι παρεσκεύαστο τὸ σῶμα ζῶν, ἔνδηλα 
ταῦτα καὶ τελευτήσαντος ἢ πάντα ἣ τὰ πολλὰ ἐπί τινα 
χρόνον. ταὐτὸν δή μοι δοκεῖ τοῦτ᾽ ἄρα καὶ περὶ τὴν 
ψυχὴν εἶναι, ὦ Καλλίκλεις: ἔνδηλα πάντα ἐστὶν ἐν τῇ 
ψυχῇ, ἐπειδὰν γυμνωθῇ τοῦ σώματος, τά τε τῆς φύσεως 
καὶ τὰ παθήματα ἃ διὰ τὴν ἐπιτήδευσιν ἑκάστου πράγ- 
ματος ἔσχεν ἐν τῇ ψυχῇ ὃ ἄνθρωπος. 
κωνται παρὰ τὸν δικαστήν, οἱ μὲν ἐκ τῆς ᾿Ασίας παρὰ 

᾿Επειδὰν οὖν ἀφί- 

ἈΝ ε ’ 

Βτὸν Ῥαδάμανθυν, ὁ Ῥαδάμανθυς ἐκείνους ἐπιστήσας 

528 

θεᾶται ἑκάστου τὴν ψυχήν, οὐκ εἰδὼς ὅτου ἐστίν, ἀλλὰ 
’ “ πολλάκις τοῦ μεγάλου βασιλέως ἐπιλαβόμενος ἢ ἄλλον 

ε - ,ὕ ΝΥ , κ᾿ 390." ε ἄτυρας σι ὁτουοῦν βασιλέως ἢ δυνάστου κατεῖδεν οὐδὲν ὑγιὲς ὃν τῆς 
ψυχῆς, ἀλλὰ διαμεμαστιγωμένην καὶ οὐλῶν μεστὴν ὑπὸ 

“ ὩΣ ’ ἃ "“" “ ἐπιορκιῶν καὶ ἀδικίας, ἃ [ ἑκάστῳ ἡ πρᾶξις αὐτοῦ ἐξω- 
ῳ 3 Ν , Ν ’ Ν ε Ν ᾽ὕ 

μόρξατο εἰς τὴν ψυχήν, καὶ πάντα σκολιὰ ὑπὸ ψεύδους 
Κι οννι5 , Ν 50 Χ 52 Ν Ἀν ὐδν τὶ ἡδεον 3 , 

καὶ ἀλαζονείας καὶ οὐδὲν εὐθὺ διὰ τὸ ἄνευ ἀληθείας 
’ ν ς Ν 3 » ἃ τ» Ἁ ν Ν τεθράφθαι: καὶ ὑπὸ ἐξουσίας καὶ τρυφῆς καὶ ὕβρεως καὶ 

ἀκρατίας τῶν πράξεων ἀσυμμετρίας τε καὶ αἰσχρότητος 

μαστιγίας αὖΊῇ “ Ομσθ τηογ6, 1 Ὧ6 νῦ85 
Βοῖη6 νγούο πο ρσ80]- ἰνα γῆ ΠΟΥῈ ὑγᾶοοβ 
ΟΥ̓ 6 ὈΪοννβ μα παᾶ γυϑορϊνρα θη ἃ]ῖνθ, 
ΒΟΌΣ Ἰηιοῦθα νυ ὉΠ 6 1851} οὐὁ οὔ] - 
Ὑγ150, ὧν ὑΠ0 Βῃδρ ΟΥ̓́ 5087185 ὉΡΟῺ [115 
Ῥοᾶγ.᾿ μαστιγίας ΘΏθινΟΙΒ ὅο “ Κηϊρμῦ 
οὗ πε ροβύ. ἄυχη. " ἀδ]ρθηβύν τοῖο. 

Ἑ. ἐκείνους ἐπιστήσας) “ ΒΙδαάδηηδη- 
ὉΠ γ5 οαι565 ὑῃθι, ὕΠ6 5Ρ1Χ108. ἔγοότα ἀϑβίβ, 
ὕο οοηΐτομπῦ Πΐχα (Π85 ὕΠ6 πὶ ἊΡ. ὈΘΙΌΓΘ 
Πἰτη), Δηα ᾿ηϑρϑοῦβ 686}1 ΟΠ6 5θρδγδύοὶ νυ, ̓ 
ἅς; κατεῖδεν οὐδὲν ὑγιὲς ὄν--- 6 Πηα5 
ὉΠμοΥΘ ἰβΒ πῸ ΒΟ η655 ἴῃ 1ὑ---ἰμαῦ τὖ 15 
ΒΟΔΙΩΘα, 811 ονοῦ δΔηα οονογθα τυνλτἢ 5608 18, 
{88 οἰϊδβοῦ οὐ ρϑυ)υγῖθθ δῃὰ ψυοηρ-ἀοϊηρ' 
-ἴῃα ἴθ] ὕγβοθβ Ἰοῦρ ὍΡοη ᾧπ6 808] οἴ 
ΘΔΟὮ γῆ ὈΥ͂ ὮΪ8 ρῬαϑῦ οοπᾶποῦ. Ῥτο- 

ΒΘΠΔΙΥ ψγὲ ἢᾶνθ ἀκρατίας, δῃι οἷα ξοττη. 
Ἐπβ6 0. ἀκρατείας, ῬΟΥΠΔΡΒ. τἱρμέ]γ, ἴον 
08:15 βΒθϑίὴβϑ ὕμο ἔδνουγιῦα ἔοσυη ἴῃ Ρ]αΐο, 
ΨΜΏΟ ΠΟΥΤΏΠΘΙΘ ι.565 ἀκρασία, ννἈ 1 Ο ἢ 15 Θογα- 
τη ἴῃ Ἰαῦον Αὐίο. 360 Τοῦθοῖς, ῬΏγψγη. 
Ῥ. ὅ2ῦ. 1 ὑμ18 ρῥἱούαγο οὗ ἃ τηϊμα 
αἰβθαβθα σηϑΥ 06 οοτηραι θα {Π6 ᾿τηᾶρθ οἵ 
π6 Ὀαϊξοσοα δῃηά υγεθαῦ 5θα-οα, θρῃθ. ; 
χ. 611 σ. ΑΙβο ὑπ6 νν8]1- πον ρδββαρθ᾿ 
ἴῃ Ταοῖῦ. Απη. νἱ. 6, “Νραὰθ ἐγαβύγα 
ὈΓδοϑύδῃ ὑἸβϑι μη 8. Βα ΡΊΘηὑ186. ΠΓΤΉΔγ 6 50]1- 
ὑπ οϑύ, 5ὶ σροϊαἀδιιῦατ ὑΥΤΔΠ ΠΟΥ Τ τ - 
68, Ῥοβθθ δάβριοἱ Ἰἰδηῃϊαίαβ εὖ ἰού; 
ααληάο, αὖ σοογρογῷ ὙΘυΌΘΡΡτι5, ᾿ζα 586- 
νιϊα, Ια η6, χτη8115 ΘΟΏΒῸ 1015. ΔΗΪΠ.Ὲ5 
αἰΠδοογούαν.,᾽ 



1720 

γέμουσαν τὴν ψυχὴν εἶδεν. 
πεμψεν εὐθὺ τῆς φρουρᾶς, 
τὰ προσήκοντα πάθη. 

ΠΤ ΧΧΧῚ, Προσήκει δὲ 

ΠΛΆΤΩΝΟΣ 

350. Ν 9 9 ’ Ψ ’’ 

ἰδὼν δὲ ἀτίμως ταύτην ἀπέ- 

οὗ μέλλει ἐλθοῦσα ἀνατλῆναι 

᾿Ὶ ΠΕ] ’ὕ » δ...9 

ΤαΡΤι Τῳω εν τιμῶωριᾳ ΟΡΤι, υΤ 

ἄλλου ὀρθῶ νῳ, ἢ βελτί Ἵ θαι καὶ ὀνί ου ὀρθῶς τιμωρουμένῳ, ἢ βελτίονι γίγνεσθαι καὶ ὀνί- 
“Ἁ τ Ἂ » ’ . ϑ» 

νασθαι ἢ παραδείγματι τοῖς ἄλλοις γίγνεσθαι, ἵνα ἄλλοι 
ε »“» ’ὔ ἃ “ἉἍ ’ ’ὔὕ ’ὕ ὁρῶντες πάσχοντα ἃ ἂν πάσχῃ φοβούμενοι βελτίους 
γίγνωνται. 

Ἀπ ον " ε Ν 3 ,’ ’, Ν ’ 

εἰσὶ δὲ οἱ μὲν ὠφελούμενοί τε καὶ δίκην 
’ ε Ν ον Ἁ 3 ’ Ω ἃ «ἃ 3559 διδόντες ὑπὸ θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων οὗτοι οἱ ἂν ἰάσιμα 

ἁμαρτήματα ἁμάρτωσιν' ὅμως δὲ δ᾽ ἀλγηδόνων καὶ 
3 ων [4 9 "ἣν ε 3 ’ ν 9 ’ Ν 5 

ὀδυνῶν γίγνεται αὐτοῖς ἡ ὠφέλεια καὶ ἐνθάδε καὶ ἐν 

“Αιδου' οὐ γὰρ οἷόν τε ἄλλως ἀδικίας ἀπαλλάττεσθαι. 
ΟἹ 

Οου 
3 “Ὁ ἅ » 9 ’ ᾿Ὶ ν ΜᾺ 39 ’ 

δ᾽ ἂν τὰ ἔσχατα ἀδικήσωσι καὶ διὰ τοιαῦτα ἀδικήματα 
ἀνίατοι γένωνται, ἐκ τούτων τὰ παραδείγματα γίγνεται, 

Ὄ Ψ 

καὶ οὗτοι αὐτοὶ μὲν οὐκέτι ὀνίνανται οὐδέν, ἅτε ἀνίατοι 
» » νων ’ ε ’ ε »ῪΝ΄ Ν Ν᾿ ε ὄντες, ἄλλοι δὲ ὀνίνανται οἱ τούτους ὁρῶντες διὰ τὰς ἁμαρ- 

’ Ἀ ,’ Ἁ 3 ’, Ν Ξ, ’ὔ 

τίας τὰ μέγιστα καὶ ὀδυνηρότατα καὶ φοβερώτατα πάθη 
πάσχοντας τὸν ἀεὶ χρόνον, ἀτεχνῶς παραδείγματα ἀνηρ- 

Ὀ2ὅ. εὐθὺ τῆς φρουρᾶς) “ϑὑναϊρμῦ ἴο 
ὅπ6 φῬδοθ οἱ οὐδῦοαγ.᾽ ΟἸγιρΙοάοταϑ, 
Ὡ Πα, ἀοοογαϊηρ' ὕο Αβῦ, ὑμ6 Οοᾶ, γἱπᾶ, 1 
μᾶνθ εὐθύς, ἃ ν.]. ποῦ ποὐϊορα Ὀγ ΒοΙΚΙ.. 
ΤῊ ἀἰδυϊπούϊοη 15 ΓἈΤ1]1ὰν. ΡΏγγαι. ΕΟ]. 
Ὁ. 144, Εὐθύ' πολλοὶ ἀντὶ τοῦ εὐθύς. 
διαφέρει δέ' τὸ μὲν γὰρ τόπου ἐστίν" 
εὐθὺ ᾿Αθηνῶν, τὸ δὲ χρόνου. Ἦρ οὐρὩῦ 
ταύμον ὕο πᾶν 5814 φορᾶς οὐ μεταβολῆς 
τόπου ἐστίν. Τιγ5 8, ἰῃῦ., ἐπορευόμην ἐξ 
᾿Ακαδημίας εὐθὺ Λυκείου. εὐθύς 185. ΨΘΥῪ 
ἐρθα ΘΠ ὑορίοα], 45 Τσο. νἱ.96, χωρίου 

. ὑπὲρ τῆς πόλεως εὐθὺς κειμένου, 
γΠοτῸ εὐθύ νψουἹά παν Ῥθθὴ ἱποογγθοῦ. 
Οἱ Πα οὔπιϑυ' μαπᾶ, τηοϑῦ οὐ 068 Ῥα ΒΘ ΡῸΒ 
ἴῃ ΨΏΪΙΟΙ εὐθύς 15 Ῥυῦ [Ὁ εὐθύ οἰ Π6 
αν Ῥδθὴ ΟΥ᾽ ΠΊΔΥ ΟΔΒ]Υ Ὀ6 οογγθοίοα. 
ῬρυμΡ5 ὕΠ6 ΟὨΪῪ οοτδαϊη ᾿πδύδηοθ οὗ ὉΠ 185 
Κιπα ἴβ. ὉΠπ6 νγο]] ον 116, παν, ΗῚΡΡ. 
1197, τὴν εὐθὺς ΓΑργους κἀπιδαυρίας ὁδόν. 
φρουρά ἴον δεσμωτήριον οὐ δικαιωτήριον 
οὐσιν5 Ῥμδραν. 62 8. 

Προσήκει δὲ παντὶ τῷ ἐν τιμ. ὄντι] 
ῬΙαῦο τϑοορΐχ88 ΠῸ Οὔ] ΘΙ 1568 ΟΥ̓ Ῥα18}}- 
γηθηῦ ὕμπαπ ὑπ6 οογγθοῦνο πᾶ {Ππ6 6χ- 
-ΘΙΏΡΙΑΤΥ. 866 ποίθ ἴο 06 8, Δηᾶ οοτη- 
Ῥᾶγ ΟΥ̓ 0188 τηϊῦ., δίκη δὲ ὀρθὴ τὸν πλημ- 
μελοῦντα ἐμμελῆ ποιεῖν. 6. 5Ά1Ὼ6 νγ88 
ὑπ ορὶ πίοη οἵ Ῥγούαρογαβ, 1ἢ νγ6. ΤὩΔῪ 
ἄγαν [μὰῦ Ἰἔούθηοο ἔγογὴ 108 ΟΟΟΌΤΘΉΟΘΘ 

ἴῃ ὅμ8 9ρ8θοῖ, Ῥυούεαρ', 824. Α, εἰ ἐθέλεις 
ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τοὺς 
ἀδικοῦντας τί ποτε δύναται, αὐτό σε 
διδάξει, ὅτι οἵ γε ἄνθρωποι ἡγοῦνται παρα- 
σκεναστὸν εἶναι ἀρετήν. οὐδεὶς γὰρ κολά- 
ζει τοὺς ἀδικοῦντας πρὸς τούτῳ τὸν νοῦν 
ἔχων καὶ τούτου ἕνεκα, ὅτι ἠδίκησεν, 
ὅστις μὴὸ' ὥσπερ θήριον ἀλογίστως τιμω- 
ρεῖται' ὃ δὲ μετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολά- 
ζειν οὐ τοῦ παρεληλυθότος ἕνεκα ἀδική- 
ματος τιμωρεῖται---οὐ γὰρ ἂν τό γε πραχ- 
θὲν ἀγένητον θείη---ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος 

χάριν, ἵνα μὴ αὖθις ἀδικήσῃ μήτε αὐτὸς 
οὗτος μήτε ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασ- 
θέντα. Απᾷ {15 15. ὉΠ 6 νἱθνν ὑν 101} ΒΘ 5 
ὕο ᾶνϑ οοτηηθηοα 10561} ἔο {116 οἰν. σοα 
Οτϑοὶς χηϊηα φημ ΘΥΆγ. ΤΠ6 πούϊοη οὗ 
ἐ 58 5 Δ ΟΊ ἡ ΒῆοννΒ 1861 ΠονΘΥΟΥ ὶπ 
Βοῖηο οὗἩἨ ὑπ ἀθῦβ:]8 οὔ ὕπ6 τηγύῃβ αὖ {116 
ομα οὗ ὕπ6 ἘρΌΡ]1ο, 615 8. 

Β. ἁμάρτωσιν) ΤὮγΘο οοαά., Δοοογ Πρ’ 
ἴο 6 Κκ., σῖνα ὉΠ6 50166. ἁμαρτήσωσιν. 

οὐ γὰρ οἷόν τε ἄλλως] ΤῊΪ5 Πα 5 1Π|ῈΥ 
Ῥαβθβθαροβ ἴθ Β]αΐο ἀουθύ]095 ἰδϊὰ ὑπθ 
Τουπαδύϊοι. οὗ ὕπο. ὑμθοϊοσιοα! ἰάρα οὗ ἃ 
Ῥαγραῦουυ, ΠΟ ΒΘοὴ8 ᾧο πᾶν Ὀθ6ὴ 
ΔΠ1θὰ Τροῖὰ ὑπο παύϊνο ΗΠ ΘΌτονν γτηἱη, 

Ο. ἀτεχνῶς} ΑΒ. πι8ι81, ὕμθ ραυῦϊο]9 
ἈΡΟΪΟΡΊΖΩΒ [ῸΣ ἃ ΒύυΟΠρ' ΘΧΡ ΒΒ Οη. “1υϊ{6- 
ΤΆ] Ἡππηρ᾽ ΠΡ ἃ5 να] ηρ5. ἴῃ ὑμαὺ ἀπη- 



--ὅ26, Β.] ΓΟΡΓΙΑΣ. ΤΠ] 

, 5 »“» ν ΜᾺ “Ἂ ἴω τημένους ἐκεῖ ἐν Αιδου ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, τοῖς ἀεὶ τῶν 
Ὄ κδί 9 ’ θ ’ ᾿ », “' 9 » ἀδίκων ἀφικνουμένοις θεάματα καὶ νουθετήματα. ὧν ἐγώ 

Ὁ Ν᾿, 9 κι ων φημι ἕνα καὶ ᾿Αρχέλαον ἔσεσθαι, εἰ ἀληθῆ λέγει Πῶλος, 
ν »» [7 ΕῪ ΄- ἥ᾿ ον καὶ ἄλλον ὅστις. ἂν τοιοῦτος τύραννος ἢ. οἶμαι δὲ καὶ 
Ν ἣν ων ων τοὺς πολλοὺς εἶναι τούτων τῶν παραδειγμάτων ἐκ τυράν- 

Ν ἴω »- νων καὶ βασιλέων καὶ δυναστῶν καὶ τὰ τῶν πόλεων πραξ- 
, 

ἄντων γεγονότας" οὗτοι γὰρ διὰ τὴν ἐξουσίαν μέγιστα 
ἣν 9 ’ καὶ ἀνοσιώτατα ἁμαρτήματα ἁμαρτάνουσι. μαρτυρεῖ δὲ 
, λὸο »" τούτοις καὶ Ὅμηρος" βασιλέας γὰρ καὶ δυνάστας ἐκεῖνος 

’ Ἁ ν Β πεποίηκε τοὺς ἐν “Διδου τὸν ἀεὶ χρόνον τιμωρουμένους, 
, Ν 

Τάνταλον καὶ Σίσυφον καὶ Τιτυόν. Θερσίτην δέ, καὶ εἴ 
ΥᾺλ Ν 3 ἰὸὃ ’ ὐὸ ᾿ Ψ ’, τις ἄλλος πονηρὸς ἦν ἰδιώτης, οὐδεὶς πεποίηκε μεγάλαις 

» ἰοὺ » 

τιμωρίαις συνεχόμενον ὡς ἀνίατον: οὐ γάρ, οἶμαι, ἐξῆν 
3 ὍΝ ὃ Ν Ἃ "ὸ ,ὕ οὺ “ἉἉ Ὄ 9“ π ἡλλὰ ’ 

αὐτῷ" διὸ καὶ εὐδαιμονέστερος ἦν ἢ οἷς ἐξῆν. ἀλλὰ γάρ, 
5, Κ λλί Ν 3 Ἂ ὃ , 3 ν δ πη ς “ὃ ὦ Καλλίκλεις, ἐκ τῶν δυναμένων εἰσὶ καὶ οἱ σφόδρα πονη- 

ν , ὅ26 ροὶ ] γιγνόμενοι ἄνθρωποι: οὐδὲν μὴν κωλύει καὶ ἐν τού- 
39 θ Ν κά ὃ 3 ’ ἃ “ὃ μά τοις ἀγαθοὺς ἄνδρας ἐγγίγνεσθαι, καὶ σφόδρα γε ἄξιον 

» ΝᾺ 5. 
ἄγασθαι τῶν γιγνομένων: χαλεπὸν γάρ, ὦ Καλλίκλεις, 

δὴ ἊΝ 9 Ὑ, Ὗ 5 , 3 ’ “ ὃ ἴα καὶ πολλοῦ ἐπαίνου ἄξιον ἐν μεγάλῃ ἐξουσίᾳ τοῦ ἀδικεῖν 
γενόμενον δικαίως διαβιῶναι. ὀλίγοι δὲ γίγνονται οἱ 

“ 3 Ν ἈΝ.» θάδ ὌΨΙΝ ΩΣ δὲ 
τοιοῦτοι: ἐπεὶ καὶ ἐνθάδε καὶ ἄλλοθι γεγόνασιν, οἶμαι δὲ 
καὶ ἔσονται καλοὶ κἀγαθοὶ ταύτην τὴν ἀρετὴν τὴν τοῦ 
ὃ , ὃ » Δ 3 ᾽’ Ὧν δὲ Ν “ Β δικαίως διαχειρίζειν ἃ ἄν τις ἐπιτρέπῃ" εἷς δὲ καὶ πάνυ 
ἐλλόγιμος γέγονε καὶ εἰς τοὺς ἄλλους Ἵλληνας, ᾿άρι- 

,ὕ ε ’ ε . “εἰ ἥν . 
στείδης ὁ Λυσιμάχου. οἱ δὲ πολλοί, ὦ ἄριστε, κακοὶ 
γίγνονται τῶν δυναστῶν. 

βθοῦ ἄονῃ ἴῃ Ἠδᾶθβ.᾽ ΟἸγνηρίοάοιτιβ 
ὙΘ.505 ὕο αϊζο τὸν ἀεὶ χρόνον ἸιζΘΥΆΠ]Υ, 
πᾶ ἀμαογβύδ 8. ὉῪ ὑπ 6 νουαβ ὑμ6 μέγας 
ἐνιαυτός, ΟΥ̓ ῬοΥΙΟα ἴῃ τν 16 ἢ} ὅπ 6 ΠΘΑΥΘΗΪΥ͂ 
Ῥοᾶῖθβ σϑθοονϑὺ ὑπθὶν γοὶαῦννο ροβιθὶοη : 
τοσαῦτα ἔτη κολάζεται ὅσα ἀρκεῖ πρὸς 
τὴν συναποκατάστασιν. Οοτὴρ. ῬΠαράν. 
2660 Ἑ.- 

Ῥ. ᾿Αρχέλαον] 50 ἴπ ὑμ6 5 πλ118} τὴν 68, 
ἘδΡ. χΧ., ᾿Αρδιαῖος ὃ μέγας 15 πιθηὐοηθᾷ 
ὈΥ͂ ὨΔΙΩΘ 88 Οη6 ΟἿ {116 ΠΟΡΘΙοϑϑὶν Ἰοβῦ, 
ΘΙὅ σ. Κίῃρβ δῃᾶ ρούθη αύϊοβ, θη ΡΟ Ὁ] 
δα βου], ΟΟΟΌΡΥ Ῥχοτηϊηθηῦ Ὁ]Ά665 
ἰὼ ὅ6 Φυαρτηοηῦ-Ῥίθοοβ οὐ 616 ΟΔΌΠοΙΪο 
Ῥαληύουϑβ, 85 ῬαΣ ΟΌΪΑΥΙΥ ἴῃ ὕμοβο οὗ ΕὟα 
ΔΏΡΙΙ0Ο. 

Ἑ. οὐ γὰρ---ἐξῆν αὐτῷ) ὟΥωαμ τηυϑῦ ἀη- 
ἀεγθύαπα μεγάλα ἁμαρτήματα ἁμαρτάνειν. 
ὙνδΒαύθνου τη ᾶνθ Ὀθθὴ ὅδ δηϊση 5 οὗ 
ΤΠ ουβιῦοϑ, 15 Ῥονν ον, ἕου πῦρ] γ ἔου Ἰιΐγη- 
561, νγὰβ Ἰϊύθα Ὅν Ὑθᾶβοι οἱ ἢΪ5. ἰοὺ 
οβύδῦο. 

626 8. ᾿Αριστείδης ὃ Λυσιμάχου] Οἢ 
{}λ15. Ῥαβϑϑᾶρ ΟἸγ ΤΡ. Ἰη8 1.08 ὕ})6 ΤΟΥ Ἰηρ; 
ΘΌΤΙΟα 8 ΘΙ ας : ὅτι δὲ καὶ αὐτὸς (ὁ ̓ Αρι- 
στείδη5) οὐκ ἦν εἰς ἄκρον πολιτικὸς δῆλον, 
ὅτι καὶ κακῶς ἔπαθε, καὶ ὅτι ἡ κωμῳδία 
φησὶ περὶ αὐτοῦ, ὅτε ἐπὶ ᾿Αριστείδου 
δίκαιον οὐδὲν οὐδαμοῦ γέγονε νεότ- 
τιον. Τη6 οοιηϊο ᾿ἰϊπ6 18. Ομ ίοα ἴῃ 
ΜοὶμοΙςθ᾽ 5 οο]]οούϊοη. Το ῥοῦ βθϑιῖῃβ ὅο 
Ὠᾶγο τηραμῦ ὑμαῦύ, Υἱσὔθουϑ ἃ58 Αυιβυϊ 68 
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᾽ν χ 

1 ΧΧΧΙΠ. Ὅπερ οὖν ἔλεγον, ἐπειδὰν ὁ Ῥαδάμανθυς 
9 “ ΜᾺ ᾽ » Ν νν 9 κᾺ 3 ἿΣ 
ἐκεῖνος τοιοῦτόν τινα λάβῃ, ἄλλο μὲν περὶ αὐτοῦ οὐκ οἶδεν 
522 »Ω»)9 ὦ Ξ»529. Ψ Ν ᾿ Ν 

οὐδέν, οὐθ᾽ ὅστις οὔὐθ᾽ ὧντινων, ὅτι δὲ πονηρός τις" καὶ 

τοῦτο κατιδὼν ἀπέπεμψεν εἷς τάρταρον, ἐπισημηνάμενος, 

ἐάν τε ἰάσιμος ἐάν τε ἀνίατος δοκῇ εἶναι" ὁ δὲ ἐκεῖσε 
9 ’ὔ ἃ » ’ὕ 59 9 9 

ἀφικόμενος τὰ προσήκοντα πάσχει. ἐνίοτε δ᾽ ἄλλην εἶσι- Ο 
Ἃ ε ’ὕ “ Ἃ 9 9 [Χά 9 Ν 9 ’ 

δὼν ὁσίως βεβιωκυῖαν καὶ μετ᾽ ἀληθείας, ἀνδρὸς ἰδιώτου 

ἢ ἄλλου τινός, μάλιστα μέν, ἔγωγέ φημι, ὦ Καλλίκλεις, 

φιλοσόφου τὰ αὑτοῦ πράξαντος καὶ οὐ πολυπραγμονής- 

σαντος ἐν τῴ βίῳ, ἠγάσθη τε καὶ ἐς μακάρων νήσους 
9 »’ 9 ᾿ν ΄ Ν ε » ’ὔὕ “2 ’ Ἁ , 

ἀπέπεμψε. ταὐτὰ ταῦτα καὶ ὁ Αἰακός. ἑκάτερος δὲ τού- 

των ῥάβδον ἔχων δικάζει. ὁ δὲ Μίνως ἐπισκοπῶν κάθηται 
μόνος ἔχων χρυσοῦν σκῆπτρον, ὥς φησιν ᾽Οδυσσεὺς ὃ 

Ὁμήρου ἰδεῖν αὐτὸν ") 

,ὔὕ χρύσεον σκῆπτρον ἔχοντα, θεμιστεύοντα νέκυσσιν. 

᾿Εγὼ μὲν οὖν, ὦ Καλλίκλεις, ὑπὸ τούτων τῶν λόγων 
Ν “ Ψ ἴω »“" 

πέπεισμαι, καὶ σκοπῶ πως ἀποφανοῦμαι τῷ κριτῇ ὡς 
ὑγιεστάτην τὴν ψυχήν. χαίρειν οὖν ἐάσας τὰς τιμὰς τὰς 

ἴω “ Ν ἴω 

τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, τὴν ἀλήθειαν σκοπῶν πειρά- 
ΝὌΟνΨ»ἢ ε “Ὁ ’ ’ “Ὁ Ὗ “ ᾿ 

σομαι τῷ ὄντι ὡς ἂν δύνωμαι βέλτιστος ὧν καὶ ζῆν καὶ 

ἸΩΔΥ αν Ῥθθῃ, ἰδ δχϑιηρ]θ ψνὰ8 Ὡοὺ 586η86 τὰ αὑτοῦ πράττει. Βαῦ Ποῖα Ρ]αΐο 
ο]]ονγβα ΟΥ̓ ὑμ6 γοιίῃ οὗ Ἀ15 φ'ϑῃθγαύιοῃ. 

ἐπισημηνάμενος, ἐάν τε] “ ἀθηοξίηρ ὈΥῪ 
ἃ τηλυῖς ΜΠΟΌΠΟΥ ἢ6. ΤΥ ὑμῖη]ς τα 
ΘΌΤΆ]Θ. ΟΥ̓ ἱποΌΓΆ]6 ;᾽ 1. 6. αἰδύϊ ρα Ι5}- 
ἴηρ; ὑ116 Θαχδ Ὁ]0 ἔτουα ὕμ6 ΠΟΡΘΙΘ55 οα5685 
ὉΥ βθραγαῖθ ᾿πᾶ 715. Α βίαν ἀθίδ]] 
ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ὑπμ6 Ερρ. 1.1]. Ῥ. 614 σ, τοὺς 
δικαστὰς . .«. τοὺς μὲν δικαίους κελεύειν 
πορεύεσθαι τὴν εἰς δεξίαν. .. σημεῖα 
περιάψαντες τῶν δεδικασμένων ἐν τῷ 
πρόσθεν" τοὺς δὲ ἀδίκους τὴν εἰς ἀρι- 
στέραν . .. ἔχοντας καὶ τούτου ἐν τῷ 
ὄπισθεν σημεῖα πάντων ὧν ἔπραξαν. 

σα. ἰδιώτου ---- τὰ αὑτοῦ πράξαντος] 
Ἐβοαᾶουβ οὗ ὑπ6 Πρ Ό]1Ο ἀγὸ ἄννᾶσο ὑπαῦ 
ἃ ΒΡΘΟΙΆΙ τηθϑηΐηρ᾽ ἰδ ὕμουα σίνθη ἴο {86 
ῬΏγαβΘ “ἴ0 χηϊμᾶ ΟμΘ᾽Β. Οὐ ὈΌΒΙΠ658.᾽ 
Ἔ, ἵν. Ρ.. 4885. ἃ, ὅτι γε τὸ τὰ αὑτοῦ 
πράττειν καὶ μὴ πολυπραγμονεῖν δικαιο- 
σύνη ἐστί, καὶ τοῦτο ἄλλων τε πολλῶν 
ἀκηκόαμεν καὶ αὐτοὶ πολλάκις εἰρήκαμεν. 
ΤΠ τἱρηῦθουβ τα δοῦβ ΔΙΥΥΑΥΒ ἴῃ 60Ὼ- 
ΤΟΥΥΟΥ Μὰ ὕμο ἰὰνν οὗ ὶ8 παύαγθ, 
ν ΙΟἢ βαυθοναϊπαῦθβ ἃρρθῦϊῦθ πα Ῥαββῖοη 
ἴο τράβϑοη, Ηβθ ὑμογθίοσο ἴπ ὑπ ἰγαοϑῦ 

ΤΩΔΥ 86 6 Ρῇχαβο ἤο ἀθηούθ {16 811- 
5]6-ταϊη θα ἀθνούϊοη ὕο 1λ158 Θ]]1πρ' γ Π10}} 
αἰβυϊηρυϊδηθ δοογαῦθθ. Οοὴρ. ἈΡοὶ. 
81 Ὁ, ψΠοσθ, ΔΙ͂ΟΣ ροϊηίϊηρ οαῦ {86 
δ 565 ΨΨΏΙΟῺ τ8 6 10 ᾿ἸΠΡΟΒΒ1Ό1]6 ἔοΥ Εἰτὰ 
ἰο ὕἤδϊκθ ραχῦ ἴῃ Ῥα]ο αἰαῖ γθ, ῃΠ6 δαᾶϑ, 
ἀναγκαῖόν ἐστι τὸν τῷ ὄντι μαχούμενον 
ὑπὲρ τοῦ δικαίον καὶ εἰ μέλλει ὀλίγον 
χρόνον σωθήσεσθαι, ἰδιωτεύειν ἀλλὰ μὴ 
δημοσιεύειν. 

ἑκάτερος---νέκυσσιν) Τ}5. Ῥαββαρο Αϑῦ 
δα Ἡδὶ μα. ἄρτθθ 'π ὑΠΙἸςηρ' 8 ἰηὐθυ- 
γοϊαύϊοη, Ὀαύ, ἃ5 1ῦ Βθθυὴβ ὕο τη6, οὴ ααἰΐθ 
ἰηϑαϊβηοϊθηῦ οτοῦηαβ. ΓΠ6 αποίδθϊομ 15 
ἔρον ὕη6 Οαγββθυ, χὶ. 569, 

ῬὌ. σκοπῷ ὅπως ἀποφανοῦμαι) “1 Βέυαν 
ΠΟ 1 Β5}8}} Ῥγθβθηῦ τὴν 508] ἤο ὑῃθ 
7αᾶροῖβ ογθ ἴθ ᾧμ86 ἢρα]υῃϊθϑῦ ῬΟΒΒ1016 
σομαϊομ.᾽ ἀποφ. ἐ8 ἃ τη 44]6 ὑγαπβιθῖνο 
15. ΘΧὑΘΙΉΘ]Υ ΘΟΙΩΠΊΟΩ ; Ποῦ 80 ἃ8 ἃ χτη146]6 
πθαύον. Ηρηοο ὕ86 [Ὁ11ΥὙ οὗ ὑῃθ8 οἹὰ 1ῃ- 
ὑθυροϊαθύϊοη ἔχων, ἰηϑουύθα Ῥοΐίογ τὴν 
ψυχήν, ἃ5 18 ἀποφανοῦμαι Ὑγ6γ86 πϑρᾷ [ὉΣ 
φανοῦμαι. 
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: 9 Ν. 9 ’ “- π ἐπειδὰν ἀποθνήσκω ἀποθνήσκειν. παρακαλῶ δὲ καὶ τοὺς 
» ’ 9 ἄλλους πάντας ἀνθρώπους, καθ᾽ ὅσον δύναμαι, καὶ δὴ καὶ 

Ν᾿ "9 ἴων Ἁ Ὺὰ ων ΄“-“"Ο σὲ ἀντιπαρακαλῶ ἐπὶ τοῦτον τὸν βίον καὶ τὸν ἀγῶνα τοῦ- 
ἃ 5 ’ ΝῪ αν ζ 

τον, ὃν ἐγώ φημι ἀντὶ πάντων τῶν ἐνθάδε ἀγώνων εἶναι, 
γον ’ ῳ “ ἴω ζω καὶ ὀνειδίζω σοι ὅτι οὐχ οἷός τ᾽ ἔσει σαυτῷ βοηθῆσαι, 

ῳ ε , οὺ Ν ἃ δῪ ὅταν ἢ δίκη σοι ἢ καὶ ἡ κρίσις ἣν νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, 
9 ᾿ς 3 Ν »-"ἅ ἀλλὰ ἐλθὼν παρὰ τὸν δικαστὴν τὸν τῆς Αἰγίνης υἱόν, 

627 ἐπειδάν σου [ ἐπιλαβόμε " ή ὲὶ ἰλ ΐ δε οἱ ὄμενος ἀγῃ, χασμήσει καὶ ἰλιγγιά- 
«Ἁ σεις οὐδὲν ἧττον ἢ ἐγὼ ἐνθάδε σὺ ἐκεῖ, καί σε ἴσως τυπτή- 

το νκι, ΄κ΄ σει τις καὶ ἐπὶ κόῤῥης ἀτίμως καὶ πάντως προπηλακιεῖ. 
τά δ᾽ Ν᾿ ἴω, ῦθό ὃ “ λέ θ ν 
ἄάχα οὖν ταῦτα μῦθός σοι δοκεῖ λέγεσθαι, ὥσπερ 
’ Ν ἴω. “ κ γραὸς, καὶ καταφρονεῖς αὐτῶν. καὶ οὐδέν γ᾽ ἂν ἦν θαυ- 

Ν Ὁ ΄“ἃἜ ἴων μαστὸν καταφρονεῖν τούτων, εἴ πῃ ζητοῦντες εἴχομεν αὐτῶν 
β λ , Ἁ ἡλ θ ε Ψ- [4] δὲ ε [δὶ ν “ ᾿Ξ ελτίω καὶ ἀληθέστερα εὑρεῖν: νῦν δὲ ὁρᾷς ὅτι τρεῖς ὄντες 
ε Ὺ»Ν 2 ΓᾺ ’ 9 ῪΝᾳΕ ΄ᾳ-Ν ε ’ ’ὔ’ Ν ὑμεῖς, οἰπερ σοφώτατοί ἐστε τῶν νῦν Ελλήνων, σύ τε καὶ 

»Όι:Ἅ Ἁ ΄ῪΝὩ-ἧἮἁ ΄σ΄ Β Πῶλος καὶ Γοργίας, οὐκ ἔχετε ἀποδεῖξαι ὡς δεῖ ἄλλον 
Ν ’ »"» ΕῪ »“" Ω ΄“ τινὰ βίον ζῆν ἢ τοῦτον ὅσπερ καὶ ἐκεῖσε φαίνεται συμ- 

᾽, 9 35. 5 ᾿ , “ » 9 ΄ φέρων, ἀλλ᾽ ἐν τοσούτοις λόγοις τῶν ἄλλων ἐλεγχομένων 
’ ω 3 δον ΤΣ 1 ’ ε 3 ,’ 9 Ν Ἀ 3 

μόνος οὗτος ἠρεμεῖ ὁ λόγος, ὡς εὐλαβητέον ἐστὶ τὸ ἀδι- 
»“" »ὦ ΕῪ ΄“΄“ ἴω 

κεῖν μᾶλλον ἢ τὸ ἀδικεῖσθαι, καὶ παντὸς μᾶλλον ἀνδρὶ 
λ , 9 Νν ὃ “ ον 39 Ν 9 Ἀν τος Ἂ᾿ Ν μελετητέον οὐ τὸ δοκεῖν εἶναι ἀγαθὸν ἀλλὰ τὸ εἶναι, καὶ 

3 ᾿ Ἀ "΄' ἈΝ ’ ’ 

ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ: ἐὰν δέ τις κατά τι κακὸς γίγνηται, 
’ »ς“»Ν Ων 

κολαστέος ἐστί, καὶ τοῦτο δεύτερον ἀγαθὸν μετὰ τὸ εἶναι 
’ Ἁ ’ Ἀ ’ ἣν ,’ὔ 

Ο δίκαιον, τὸ γίγνεσθαι καὶ κολαζόμενον διδόναι δίκην' 

Ἑ. ἀντιπαρακαλῶ} ΟἌ]]10165. μα ο6χ- 
μογύβα ϑοογαῦθβ ὕο ὑμ6 σῃϑύουϊοο- 108] 
18, Ρ. 621 4. ϑοογαΐθθ σὑθρ]1685 ὈΥ 8 
Ἰηνιύαθίοι ὑο ἃ 116 οὐ 56] -οαϊθατθ ἴῃ 
Ῥγδραγαύϊοα ἔῸΥ ἃ. σοηίοβῦ 10, 88 ᾿θ 
αἰῆγ 8, οαὐνν οι ρ 5. ἴὼ πηρογύδμοθ 81} ὑΠ6 
οομὐοϑίϑ οὗ ὕῃη6 αἀϊοαβίουνυ. 

627. χασμήσει καὶ ἰλιγγιάσεις “ ΒΕίΟΓΟ 
ὑμαῦ ὑυῖρυη8] γοὰ 5184}} ρᾺΒΡ ἃπᾶ 6 
ΥΘΑΟῪ ὅο ΒΟΥ, ΘνΘἢ 88 1 τηϊρηῦ ὈΘΙΌΓΘ ἃ 
Βατηδη οουχῦ.᾽ [ἢ πα ποχῦ οἰδιιβθ Η ιηᾶ. 
Βαβροοὺβ ἐπὶ κόῤῥης, πιὰ Οοροῦ καί ἀπά 
ἀτίμως, ν. 1). Ρ. 841. Τὸ ἰ5 ὕγαρ ὑπδῦ 
ἃ ον ἐπὶ κόῤῥης οἵ 1056] 1γ01165 ἀτί- 
μωσις, Ὀὰὺ ἴο οδ͵]οοῦ ἴο 80 5]ριιῦ ἃ 16- 
ἀυμπάδηου βθϑὴβ ἴο τ ΒΥρθγου 108]. 
ΤῊ καί 15 βυρρ]1οἃ δόγα ὅπ6 μεϑῦ ΜΆ, 
Τὸ ννου]Ἱὰ ἴῃ βυγϊοῦμθθβ ἤᾶνΘ ΘΟ ὈΘΕΟΓΘ 
τυπτήσει, Ὀὰαὺ {ῃ6 ὑγδῃβροβιυϊοη 18 ΤᾺΓ 

ἔγοτῃ απρυθοοαθηοα. ϑοογαύθθ ἤΟσΘ τ6- 
ἰοτίβ Ὁροὴ (ΟἌ]1]10165 ἢϊ5 οὐ ψΟΓαβ, 
ἰλιγγιῴης ἂν καὶ χασμῷο οὐκ ἔχων ὅ τι 
εἴποις, 486 Β. τὸν δὲ τοιοῦτον, εἴ τι καὶ 
ἀγροικότερον εἰρῆσθαι, ἔξεστιν ἐπὶ κόῤῥης 
τύπτοντα μὴ διδόναι δίκην, 10. Ὁ. γι: - 

ὑπὸ οηθτθ Ῥαββᾶρα σορατα Τμθαρῦ. 175 ᾿ 
Ὦ, ΨΏΘΓΟ ὕμ8 υθῦου οἶδ 15. ΓΟργυθβθη ρα 
85 ΒΌΠΕΥΙΠρ' ἴῃ ἃ ΒΙΤΙ]ΠΔΥ ΥΩΒΏΠΘΙ ἰἴῃ ὉΓ6- 
Β6η06 οὗὨ [Π6 ῬΒ]]ΟΒΟΡΟΓ. 

Β. ἐκεῖσε) “'ῃ π6 οὔ νου], τ ῇθῃ 
ψὸ σοῦ ὑμοσο ῬΥΘΒΟΩΟΥ ἠρεμεῖ τξῷ 
“βύδῃαβ 105 στοῦ Πα, “ὙΘΏΊΔΪ 5 ὉΠΒΠΘΚΘΗη.ἢ 
ἠρεμεῖν 15. ἴῃ ΟὔΘν' αἸΔΙΟρθ5 ορροβθᾶ ἴο 
ῥεῖν οΥ κινεῖσθαι, ἀπ δααὶν. ὕο ἑστάναι. 
ΒΟΡἢ. 248 Ε, τὴν οὐσίαν. .. κινεῖσθαι 
διὰ τὸ πάσχειν, ὃ δή φαμεν οὐκ ἂν γενέσ- 
θαι περὶ τὸ ἠρεμοῦν. 



174. ΠΛΆΤΩΝΟΣ ΤΟΡΓΊΑΣ. 

“ Ν Ν 

καὶ πᾶσαν κολακείαν καὶ τὴν περὶ ἑαυτὸν καὶ τὴν περὶ 
Ἁ 3, Ν Ἀυιϑ ,’ Ἂ Ἁ ’ ’ 

τοὺς ἄλλους, καὶ περὶ ὀλίγους καὶ περὶ πολλούς, φευκτέον' 
ἴω ἴω ο Ἁ Ἃ ων 

καὶ τῇ ῥητορικῇ οὕτω χρηστέον, ἐπὶ τὸ δίκαιον ἀεί, καὶ τῇ 
» , ’, 

ἄλλῃ πάσῃ πράξει. 
3 ν 5. ’ὔ 9 [4 3 ΠΧΧΧΊΙΠ. Ἐμοὶ οὖν πειθόμενος ἀκολούθησον ἐν- 

΄“ 9 ’, ὐὸ ᾽ Ν οὶ Ν 

ταῦθα, οἵ ἀφικόμενος εὐδαιμονήσεις καὶ ζῶν καὶ τελευ- 
’ Ἃ 

τήσας, ὡς ὁ λόγος σημαίνει. καὶ ἔασόν τινά σου κατα- 
ἴω Ν 

φρονῆσαι ὡς ἀνοήτου καὶ προπηλακίσαι, ἐὰν βούληται, 
᾿, Νν Ν , Ἄ θ 5ε» , ᾿ Ξ , 

καὶ ναὶ μὰ Δία σύ γε θαῤῥῶν πατάξαι τὴν ἄτιμον ταύτην Ὁ 
πληγήν" οὐδὲν γὰρ δεινὸν πείσει, ἐὰν τῷ ὄντι ἧς καλὸς 
κἀγαθός, ἀσκῶν ἀρετήν. κἄπειτα οὕτω κοινῇ ἀσκή- 

σαντες, τότε ἤδη, ἐὰν δοκῇ χρῆναι, ἐπιθησόμεθα τοῖς 
ἴω “Ὁ “ 3, “ ΄΄ 

πολιτικοῖς, ἢ ὁποῖον ἄν τι ἡμῖν δοκῇ, τότε βουλευσόμεθα, 
’ 5» ’ “Ὁ Ὧν 3 ᾿ς ᾿. » , 

βελτίους ὄντες βουλεύεσθαι ἢ νῦν. αἰσχρὸν γὰρ ἔχοντάς 
γε ὡς νῦν φαινόμεθα ἔχειν, ἔπειτα νεανιεύεσθαι ὥς τι 

“Ὁ Ὺἥ7ὦ2 Ν, ῪΝΝ »Ὃ“΄“"β 

ὄντας, οἷς οὐδέποτε ταὐτὰ δοκεῖ περὶ τῶν αὐτῶν, καὶ 
κι Ἂ “ ΄ 

ταῦτα περὶ τῶν μεγίστων' εἰς τοσοῦτον ἥκομεν ἄπαι- 
σ 5. ε , σ᾿ , , “- ὥσπερ οὖν ἡγεμόνι τῷ λόγῳ χρησώμεθα τῷ 

΄Ν΄ο ἃ ε “Ἂ ’ ν “Ὁ 

νῦν παραφανέντι, ὃς ἡμῖν σημαίνει ὅτι οὗτος ὁ τρόπος 
5», ἴω ’ὔ Νν Ν ’ ᾿ ᾿ Ν ἄριστος τοῦ βίου, καὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν ἄλλην 

δευσίας. 

3 Ν 3 φ Ν αν Ν Ψ ’ Ὅν ε ’ 
ἀρετὴν ἀσκοῦντας καὶ ζῆν καὶ τεθνάναι. τούτῳ οὖν ἐπώ- 

᾽ν 4 ἴω Ὄ 

μεθα, καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλῶμεν, μὴ ἐκείνῳ ᾧ σὺ 
, 5.Ν “Ἂν χ 3 . ἊΚ 5" 

πιστεύων ἐμὲ παρακαλεῖς" ἔστι γὰρ οὐδενὸς ἄξιος, ὦ Καλ- 
λίκλεις. 

α. ἀκολούθησον ἐνταῦθα] “αἀο νυ] ἢ τ6 
ἴῃ Ῥυγβαὶϊῦ οὗἨ ὑπαῦ ψ μὴ μοι αὐξαϊποᾶ 
ὙὙ1}1 βθοῦλο γοῦν νν6}}- θὴρ ἴῃ ΘΙ 
βύαϊο οὗ οχιβίθῃρο, ἐνταῦθα ἰδ ΘΙ ῸΒ 
ἱπιρ γὶπρ τιούϊοα 15. ΨΘΙΥ͂ ΘΟΥΏΟ. [ΙἸἢ 
ῬΙαῦο, 6. 5. ἐνταῦθα ἐληλύθαμεν, Ηδρ. ἱν. 
445 3. 

Ὁ. καὶ ναὶ μὰ Δία σύ γε] “Ναγ, ἴδαν 
ποῦ ο Ιοῦ ἴτη ἱπῆϊοῦ ἀροι γοὰ ὑμπαῦ 
Ἰαϑὺ ᾿ραϊρηϊῦγ, ὑπ. Οἷον νι} Ὁ86. Ορθῃ 
ρα]τη.᾽ ἔασον τηυδὺ οὗὨ ΘΟ. 7886 Ὀ6 Βαρρ θά 
Ὀρίογο πατάξαι. ΤΠ ργοροβθᾶ πάταξαι, 
“Ἰοῦ γουγβο! ὍΘ βύγιοκ, 15 ἃ Υ]616 
Ῥαυθαυῖβαλ ἱπίγοαποοα ὈΥ ϑίορμθη οἡ 
ποχῦ ὕἤο 0 δαῦμουϊῦν, ἃπα νγὰ8 ΡΙΌΡΟΙΥ 
ΘΧΡΘΙ]οα ἔγομα ὅμ6 ἑοχῦ Ὀγ Βιουίμ, ὑμβοιρ 

Δὔρορνγαυ 5. ραύγομὶ χοᾶ ὃν ὰμ Ἠοαυβᾶορ. 
ΠΟΘ Ἰαῦύου. ααούθβ8, ἴῃ Δ] ϑύγαϊίοι οὗ τὴν 
ἄτιμον πληγήν, Ἰμαοϊλη Νοογοπι. Ὁ. 481, 
κατὰ κόῤῥης παιόμενος, ὥσπερ τῶν ἀνδρα- 
πόδων τὰ ἀτιμότατα: ἢ ψ ΒΪΟΝ τν6 
ΤΩΔΥ ΘΟΙΏΡΑΙῈ Β]αὔο᾽ 5 Ἰδηρταρο ἴῃ Ὁ. ὅ08 
σ, εἰμὶ ἐπὶ τῷ βουλομένῳ, ὥσπερ οἵ 
ἄτιμοι, . «. ἄν τε τύπτειν βούληται... 
ἐπὶ κόῤῥης. Βραάουβ οὗ ὅθ Μιαϊα5. νν}}} 
ΥΘΙΏΘΙΩ ΟΡ ὅμ6 Ὀ]ονν ἐπὶ κόῤῥης ΒΪΟΩ 
ΑἸοιϊθιαἄθϑ ἰβιοῦθα ἀροὸὰ Ταῦγθαβ, 1)0- 
χηοβϑύῃ. Ὁ. ὅθ62. Ααά ΟἸΠνυβοβύοιη οἡ ὅ. 
Μαίμμ. ν. 89, καὶ ἐνταῦθα τὴν μάλιστα 
δοκοῦσαν εἶναι πληγὴν ἐπονείδι- 
στον, τὴν ἐπὶ σιαγόνος, καὶ πολλὴν 
ἔχουσαν τὴν ὕβριν τέθεικε. 



ΑΡΡΕΝΌΟΙΧΣ. 

ΤῊΝ ΒΒΑΘΟΜΕΝΤΕ ΟἿ᾽ ΘΟΟΒΟΊΙΑΞΒ. 

ΤῊΒ {ταρτηθηΐβ οὗ Οουρῖαβ πᾶν θη ΟΟἸ]θοίθα ὉΥ ἰδ ὈΙΟΡΤΑΡΗΘΙ" 
Ἐοβ5, ὈῪ ὥΡΘηΡΘΙ ἱπ δὶβ Αὐαὐϊαπι δουϊρίονθθ, δηὰ θγῪ Μυ]δοΙ, 'ἰπ {6 
ΒΘοΟμα γοϊυτηθ οὗ ἷβ Ετδρτηθπία ΘΗ] οβορ που τδϑοουατη. Βθνν 
δ85. 686 ΔΥ6, ΘΠΟΌΡἪ ΓΘ ΙΒ. ὕο ΘΠ48}}]6 18 ἐο Όστὰ ἃ ἡπαρτηθπί οὗ {Π6 
ἔλα ῃ οὗ ῬΙαο Β τθργοβδθῃία ὁπ οὐ 18 βδύγ]θ, θοΐῃ ἱπ {86 ῬΒΔΘαχτ5 
Ὁηα ἴῃ {μ6 οἰδρογαῦθ ἱταϊαύϊοῃ οοπίαϊηθα ἰπ [η6 ϑ'υιηροβίατη. ΤΠ6 

τηοϑύ σοηβι ἀοιαθ]6 ὈΥ ἔα, δῃηα ἴῃ ΘΥΘΙῪ ΨΦΆΥ {Π6 τηοϑὺ πηρογίϑηὐ οὗ 

{π656 Πραρτηθηΐθ, 15 ΡΓΘΒουυ θα ἴῃ {π6 ϑομο]α ἐο {Π6 ἐγθαύβ8 περὶ ἰδεῶν 
οὗ [ῃΠ6 ατσθοκ τμϑίουϊ οι Ἡυτηοροηθθ᾽. ΤῊΪΒ τ] 67 (το ᾿γϑᾶ ἴῃ 

{πὸ ἐΐπη6 οὗ Ἡδαγὶδπη), ἴῃ Ὦ1Β Παρίου περὶ σεμνότητος, ἈΛΤΘΙ ΟἸΓΙηρ' 1 
ΤηΘ Βα ΓΘα ᾿Υ8156 σου αι θο]α 1)οηηοβύμθῃϊο τηθίωροσβ, οοηίγαβύβ ἢ 
ἐβϑῖη ὃη ἰπδίϑποθ οὗ οοχῃίθυ ον Βα] ἰαῖζθη ἔτ ἃ ΒΡΘΘΟ. οὗ 

ΟοΥρίαβθ, ἡ ΟΙΩ ΠΟΘΥΘΙ ἢΘ (068. ποῦ᾽ 810: παραδεῖγμα τούτου 
Δημοσθενικὸν οὐκ ἂν λάβοις, οὐδὲ γάρ ἐστι. παρὰ δὲ τοῖς ὑποξύλοις 
τουτοισὶ σοφισταῖς πάμπολλα εὕροις ἂν. τάφους τε γὰρ ἐμψύχους 
τοὺς γύπας λέγουσιν, ὧνπερ εἰσὶ μάλιστα ἄξιοι, καὶ ἄλλα τοιαῦτα ψυχρεύ- 

ονται πάμπολλα. Τη ἃ Ἰαΐθι ρϑβϑαρθ, ὕοο, ῃΒ6 οθηβιῦθ8. “ ῬΟΪὰ5. δηα 
ΟοΥρίοθ θᾷ Μϑποι ἢ [ὉΓ ὑπο. Ῥοτροῦβ πα ργθίθηϊιουβ Ὑγῶὺ οἵ 
τὶ ηρ : φαίνεται δὲ λόγος δεινός, οὐκ ὧν τοιοῦτος. . ὃ τῶν σοφιστῶν, 
λέγω τῶν περὶ Πῶλον καὶ Τοργίαν καὶ Μένωνα κιτιλ. (περὶ ἰδ, β΄... 

Ομ {π18 [5 δηποίαϊου ῬΙδηιθβ ΓΘΙΊΔ ΚΒ : Διονύσιος ἐν τῷ δευτέρῳ 
περὶ χαρακτήρων περὶ Τοργίου τάδε φησίν, ὅτι τῆς ἰδέας τῶν αὐτοῦ λόγων 

τοιοῦτος ὃ χαρακτήρ' ἐγκωμιάζει δὲ τοὺς ἐν πολέμῳ ἀριστεύσαντας τῶν 

᾿Αθηναίων. “Τί γὰρ ἀπῆν τοῖς ἀνδράσι τούτοις ὧν δεῖ ἀνδράσι προσ- 

«ς ναι; τί δὲ καὶ προσῆν ὧν οὐ δεῖ προσεῖναι ; εἰπεῖν δυναίμην ἃ βού- 

“λομαι, βουλοίμην δὲ ἃ δεῖ, λαθὼν μὲν τὴν θείαν νέμεσιν, φυγὼν δὲ τὸν 

1 Βμοίοτοθ ατϑοοὶ, ρα. ὙΥ 412. 111. Ρη. 226, 862, οοτηρασϑα ψτἢ ν. Ρ. ὅ48. 
3 ΠῚ6 αὐὐδον οὗ ὑπμ86 ὑγθαύϊβε περὶ ὕψους, ὁ. 111. 2, αὐὐγιθαῦθβ ὕπ0 χηθίύδρμου ἴο 

ΑοΥρίαβ. ὶ 
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“ἀνθρώπινον φθόνον. Οὗτοι γὰρ ἐκέκτηντο ἔνθεον μὲν τὴν ἀρετήν, 

“ ἀνθρώπινον δὲ τὸ θνητόν: πολλὰ μὲν δὴ τὸ ἵ παρὸν “7 ἐπιεικὲς τοῦ αὐθάδους 

“ἐ δικαίου προκρίνοντες, πολλὰ δὲ νόμου ᾿ἀκριβείας λόγων ὀρθότητα, τοῦτο 

ἐἐνομίζοντες θειότατον καὶ κοινότατον νόμον, τὸ δέον ἐν τῷ δέοντι καὶ 

“ἐ λέγειν καὶ σιγᾶν καὶ ποιεῖν᾽, καὶ δισσὰ ἀσκήσαντες μάλιστα ὧν δεῖ, 

“γνώμην Ἐκαὶ ῥώμην Ἐἢ, τὴν μὲν βουλεύοντες τὴν δ᾽ ἀποτελοῦντες, θερά- 

ἐποντες μὲν τῶν ἀδίκως δυστυχούντων, κολασταὶ δὲ τῶν ἀδίκως εὐτυχούντων, 

“ἐ αὐθάδεις πρὸς τὸ συμφέρον, εὐόργητοι πρὸς τὸ πρέπον, τῷ φρονίμῳ τῆς 

“ἐ γνώμης παύοντες τὸ ἄφρον ἔ τῆς ῥώμης ἢ", ὑβρισταὶ εἰς ὑβριστάς, κόσμιοι εἰς 

“ἐ τοὺς κοσμίους, ἄφοβοι εἰς τοὺς ἀφόβους, δεινοὶ ἐν τοῖς δεινοῖς. μαρτυρίας 

“ἐ δὲ τούτων τρόπαια ἐστήσαντο τῶν πολεμίων, Διὸς μὲν ἀγάλματα, τούτων 

« δὲ ἀναθήματα, οὐκ ἄπειροι οὔτε ἐμφύτου ἤΔρεος, οὔτε νομίμων ἐρώτων, 

“ἐ οὔτε ἐνοπλίου ἐρίδος, οὔτε φιλοκάλου εἰρήνης, σεμνοὶ μὲν πρὸς τοὺς θεοὺς 

“ τῷ δικαίῳ, ὅσιοι δὲ πρὸς τοὺς τοκέας τῇ θεραπείᾳ, δίκαιοι πρὸς τοὺς ἀστοὺς 

“τῷ ἴσῳ, εὐσεβεῖς δὲ πρὸς τοὺς φίλους τῇ πίστει: τοιγαροῦν αὐτῶν 

“ς ἀποθανόντων ὁ πόθος οὐ συναπέθανεν, ἀλλ᾽ ἀθάνατος ἐν Τ οὐκ ὑ ἀσωμάτοις 

“σώμασι ζῇ οὐ ζώντων." ΣΞεμνὰς γὰρ ἐνταῦθα συμφορήσας λέξεις ὁ 

Τοργίας ἐννοίας ἐπιπολαιοτέρας ἐξαγγέλλει, τοῖς τε παρίσοις καὶ ὁμοιο- 
τελεύτοις καὶ ὁμοιοκατάρκτοις καλλωπίζων διόλου προσκόρως τὸν λόγον. 

Τῃ τϑδάϊηρ {πὶβ Τταρτηθηῦ οἵ {ὴ9 Ἐρ᾽ ὩρΪὰ5. (ΡγΟΡΔΌΙΥ 108. ρ6υ- 

ΟΥ̓Α101), γγ6 16 αἸΒροβθα [ὸ ΘΟ ΠΟΙῸΣ οἡ {ῃ6 ὙὙΠΟ]6 ἴῃ {Πη86 σθηβαγθ οὗ; 
{68 Θομο]αδβύ, Θομοϊηρ ὑπαὺ οἵ ΗἩϑιταόρθηθθ. ΤΠ Ι΄θδ8 ἅτ, νυ ΒΟΙὴΘ 

Θχοθρύϊοηβ, “Βα ρου οἶα], [Π6 ἀβθοηθδηοθβ ἐρἀϊουβ, μα [η6 ββουῆοο οὗ 

ΒΘΏΒΘ [0 ΒΟ Πα, ῬΘΙΒΡ ΘΟ Υ το Ροϊηΐ, τηϑηϊΐθοὺ [ῃτουρσμοῦί, Ὑοί 

8. παρόν ΟὈνΙΟΟΒΙΥ 15 οΘογγαρῦ. Τὴ οαβιθϑῦ Τγηθαυ, 50 [31 58 ὅη6 Ἰϑῦθουβ ρῸ, υνουἹᾶ 
6 ἴο βαϊϑύϊθαθο πρᾶον, ἃπᾶ {πῖ8 νγὰβ βαρροβύθα ὈνῪ ὥρΡΘΏΡΘΙ δηἃ δαορίθα Ὁγ {π6 
Ζίνιοη οαά. υἱ ΒΟΥ, ὃ5. 1 1 η]ς. Μά]]ΔΟῺ δαορύθ ὑπ ἱπρσϑηῖϊοιβ σοη͵δοῦασα οὐ Β055, 
παριέν (“ ἱπάπ!ρουῦ,᾽ “ γ161ἀϊπρ’ ᾽), ν Ἀ1Οἢ. οἴνθ8 δὴ ἀρῦ Βθη86, ὑποιρῇ 1 5μοια {κ6 ἔο 
8686 ἃποῦμο. ΘΧΘΙΏΡ]6 οὗὁἨἁ [15 δαϊθοῦϊναὶ τ80 Οὐ ὑ1|ὸ δοῦύϊνο ρδυῦοῖρὶθ. ΤῈΘ ρου. 
παρειμένον νγου] ἃ ρἾνΘ ὨΘΑΡῚΥ ὕΠ6 5810 56η86, 86} 15 Τη06 δοοογαδηῦ νυν 10 ἢ πι8αρ6. 

4 Ἡρτο, ἴῃ ΤΥ θυ" ὕο ογὐϑθαῦθ ἃ Βθοοηᾶ δῃ 0} 6515, Θὰ ρΡΡ6 δ 5 Ἰηὐγοάαοοα ἰηδο ὅπ ὑθχῦ 
Ὁ} νγοτβ καὶ ἐᾶν, Δῃ ἃ ὑϊλαῦ, οἱ' Βοπγθῦ !πρ᾽ Θα αν] θη ὕ, Β6ΘΠ15 ὅ0 06 γϑαυϊτθᾶ, Ῥδυπᾶρ85 
καὶ ποιεῖν καὶ μὴ ποιεῖν. 

δ᾽ καὶ ῥώμην. Τίιαθ6 ψογαβ ἄο ποῦ οοσαν τὰ ὑπο οοαᾶ., θὰ τγοῦο ᾿ηὐγοαπορᾶ, ποῦ 
νυιῦπουῦ πθοθβϑιῦυ, ὈῪ ΒΌ55. Ὑῆι6 δη 6515 οὗ γνώμη πα ῥώμη οοουνβ Αὐἱβῦορῃ. ἂν. 
687. 

6 τῆς ῥώμης, Ἰηὐτοἀπορᾶ ἰπὔο Π6 ὑοχὺ ὈΥ ὥδαρρο. 
7 Διὸς μὲν ἀγάλματα. Οὐγηρ. ϑατῖρ. ῬΏοθη. 1478, ὡς δ᾽ ἐνικῶμεν μάχῃ, Οἱ μὲν 

Διὸς τροπαῖον ἵστασαν βρέτας. ἩριδοΙα, 986, βρέτας Διὸς τροπαίου καλλίνικον 
ἵστασαν. 

8. 30 8 οοἀαάᾷ,. ΑἹ. ἀθ. οὐκ ἐν ἀθανάτοις. ΑἸ. οὐκ ἐν ἀσωμάτοις. ΤῈ νγὸ γρδᾶ ἃ5 ἰὴ 
086 ὑοχύ, ὅπ οὐκ ἀσώματα σώματα γτιασϑῦ οί ὕο 0 ἀγάλματα παιηρᾶ ἀΌογο. ΥΥ̓́ΆΪΖ 
Ῥτθίουβ ἀ, ἐν οὐκ ἀθανάτοις σώμασιν, ὕμ6 ταθϑῃΐηρ᾽ οὗὨἉ νυ Ώ 10 ἢ) Θβοῦρ65 τηθ. ἐν ἀσωμάτοις 
σώμασιν νγὰ8 Ῥγοροβοᾶ Ὀγ Ηδυῃδηη, νγ Ἀ10}., ὑπουρ ἢ οπὶριιδθϊ 8], 15 ρου μαρ5. Ὀοϑῦ οὗ 
11, 0ὈΕξΞξ1 Βῃουα τϑίον Ὁ ὕο {611 ““ θΟα11655 ΓΌΓΙῚ5 ᾿’ 501} παιπῦϊπρ' ὑΠ6 ταϊπᾶϑ οὐ ὑμ8 
ΒΆΓΨΙΝΟΥΒ. 

9. 80 7412. Α]. πρὸς κόρον. Βαῦ {Π|8ὸ ἄνουν" 18. θαμὰ ἴῃ Ητηορθηθθ, τ᾽ 0 
8.150 ἔγθα ΘΟ] Υ 865 προσκορής, ἃ8 4065 ΑΥϊδύοῦ] ἴῃ ὅη6 Εμού. 
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{Π616 ΤΊΏΒ ὑπγοπρ ἢ {Π6 Ὑγ}0]6 ἃ οουίαΐῃ ἸΟ  πθ55. οὐἨ βϑηφτηθηῦ ἡν ῖο ἢ 

ΒΘΘΙῺΒ 0 εἶτ (σου δβ οαὐ οὗ {Π6 οαἰΘΡΌΓΥ οὗ “ σίῃρογγθαᾷ βορϊδύβ ̓ ἢ 
ἴο Ὑγ190}} Ἡθυτθορθηθθ Θοπἄθιμμβ ἢἷση. δοτηθ οὗ Π6 δῃ 6568, ἃ 
ὕμοβθ οὗ ἐπιεικές πα δίκαιον, νόμος ἃπα λόγος, ἃγ6. {π1|0, ἃ ὙΥΘΥΘ 

ῬΟΒΒΙΌΙΥ ΠΟΥ : δηα ὑποῦρ οΟὐΠΘΥΒ. ἃγθ 11{{18 τοῦθ ὑπᾶπ σοῦθα], [86 
ΒΘΙῚΘ ΤΩΘῪ Ὀ6 Βρϊ ἃ Οὗ τηϑῃῦ οὗὨ {πὸ διηθμϑίϊο οἰδιθθβ ὑυβίοἢ βὑπᾶ [ῃ6 
ΘΔ ἼΘΙ ΒΡΘΘΟΙΘΒ 'π Τ πογάϊ465. 76 οδῃ Ὑ76}1] ἀπάδγϑίαπμα ὑμαὺ {868 
Ὠἰβύογδη Βῃου ἃ Ππᾶγα ἱπουσγϑα {Π6 Ὀ]διηθ οὗ “ ογρίδβια ᾽ οὖ {π6 Βδηᾶϑ 
ΟΥ̓ ὉΠ6 ὡποϊθηύ οὐἰδίοβ : δηά ἰδ βθϑὴβ ῬΓΌΡΘ 6 ἐπαὺ {86 ἔπμθγαὶ 
οὐϑύϊοη ὑυΒ]Οἢ μ6 Ραΐβ ἰπ {πΠ6 τηοὰίῃ οἱἁὨ Ῥοϑυῖοθβ, δατα τ Ὁ ]6 ἃ5. ἴὉ 15, 

ἸΘῪ ΠᾶγΘ οὐγθα βοῖὴθ ραᾶγύὺ οὗ ἰζβ βρὶ γἰῦ, ἃ8. ὙΧ81}} 88. 105. βύυ]θ, ο {Π6 

ΘΑΙ] ΟΣ οἤἴοτνύ οὗἩἉ Οσονρίαβ. Απαᾶ ἐμοιρ ὑπ γ6 οῃ ὍΘ πὸ Ομ ρα  50η 
Ὀθύνγθθῃ {π6 βραυκ|ὶηρ ἱπροπυϊ οὗὨ π6 510 ΠἸδπ τίου οἰϑη, δηα {Π6 
γίνια πα ρϑπηϑίγαπρ' Ἰηθ]] θοῦ οὐ π6 ἰδίου δη---- ταῦ ὁ’ ΡΒ] ΟΒΟΡΠΘΓΥ 

ποῦ οὗ {μ6 Β6Π00|8 "---ἰὖ 15. Βοτηϑίμίπηρ ἴο Βᾶνθ δἱἀθα ἴῃ {πΠ6 ΤὈΓ ]οἢ 
οὗ ἃ βύγ]!θ { ὑμαὺ οὗ Τ που ἀ14685, συ Οἢ νγαβ 10561} [Π6 τηοᾶϑθ] οὗἉ ὑπδῦ 

Οὗ {Π6 ἢνϑύ οὐ Αὐϊο ογαΐουβ. [ῃ σϑῃθιὶ {6 γ6 οἂπ Ὀ6 110016 ἀουθύ 
ὑπαύ {Π6 ϑχοθββθβ οἱ {Π6 ΘΑΥῚῪ τη θίου οἴδη8, τς (Πο80 οΟΥἹ {πθ Θα ΡΒ] Βύ16 
γνΥ 5 Οὗ {Π6 {1π|6 οἵ ΕΠ σα οί, θα θα θούῃ ἴο γοῆπο ἃπα ἱπνὶρογαύθ 

{π6 Ιδπῃρσᾳαρθ οἵ ῥτόβθ, δπα ἴο τ πάρι 10 ἃ Τογ6 δαἀθαπδίθ νθ 1616 οὗ 

ὑπουρμύ ἐμδη 16 δα Ιου ύο ὈΘΘη ὃ, 
10 5ῃουϊά {ασίμον ὍὈ6 οὐβϑυγθά {μαῦ {(ῃ15 ἔγαρταθηῦ θη ]65. τι8 

τυ πουὺ μοϑϑἰ θύοι. ἴο οομάθπιμ 8.5 βρατίοιιβ ὑπ6 ὕὑνγο θη 6, ΟἹ᾽ ΠΘΑΡΥ 

Θηὐγ6. ΒΡΘΘΟΙ68 ὙΥΒΙΘΩ. ππᾶρθυ {η6 πδῖὴθ οὗ (ἀοῦρίαθ πϑοὰ ο βίαπα 

ἴῃ οαϊύίοηβ οὗ ἐπ Οχγαύοσθθ Αὐτοὶ, βθριπηΐηρ ἢ ὑπ ΑἸάϊπηθς, 
Ὁπᾶῖθυ {ῃ6 {0165 Παλαμήδους ἀπολογία, ἀπᾷ Ἑλένης ἐγκώμιον. ΟΥ̓ 

{ῃ656 ὉΠ6 ΤΟΙ μὰ. ΠΟῸΠΘ οΟὗἨ {π6 ρϑου]Ἕαγ 65. οἵ (ογῦρ δβ᾽ βύγ]θὅ: 
{86 βθοοῃά, ὑπουρὴ ρου άϊηρ ἴῃ 4}} 1 θυ αὐ 8, σου θῶ] δα Π 6565, πα 

οὗμοὺ ομαυϑούθυ:βίϊοβ οὐ ὑπ 6 5101 ]Π]1}8π ΒΌΠ00], μὰ5. 110{16 οὐ ποίηϊπρ᾽ οὗ 
{Π6 ῬοΙὰΡ 8πα βρϑηάου οὗ {π6 δαῦμου οἵ π6 ἔγαριηθηῦ. ΝΥ 15 

ΤηΘΏΠ]ΟΠΘα ἃ5. ἃ ὑοῦ οὗ (ογρίαβ ὈΥ ΔΩΥ͂ δηοίθη τυϊίου, ὡμα {86 
ΔΌΒΘΠΟΘ οὔ ϑιιοἢ πούϊοϑ ἴῃ π6 ΗΘ] πδθ Βποου τη οἵ ἰβοογαΐθβ ὃ μὰ5 66 

1 ὑποξύλοις. Ἡττηορ,. ΟΌῚ βαρτα. Το ]]Ὺ ““Ῥ]αύθα ᾽᾽ ἃ5. ορροβϑᾶ ὕο βο]α τηθϑίαὶ ; 
49 Φ1η56],᾽ ΟΥ̓, ΙΏΟΓΘ δχαοῦν, “Ἅ Βυυσαγδρθτη ᾿᾽ νου] θ6 ὉΠ16 ἘΠρ] 15 δααϊνα]θηῦ. 

2. 586 Πίοηνϑβ. 110. ἀο Τιγϑῖθ, Ὁ. 458, Ῥθῖβθ. Ῥμιηοβίταῦαθ, Ἐρ᾿βῦ. 19, Κριτίας 
δὲ καὶ Θουκυδίδης οὐκ ἀγνοοῦνται τὸ μεγαλόγνωμον καὶ τὴν ὀφρὺν παρ᾽ αὐτοῦ 
κεκτημένοι, μεταποιοῦντες δὲ αὐτὸ εἰς τὸ οἰκεῖον ὃ μὲν ὑπ᾽ εὐγλωττίας, ὁ δὲ ὑπὸ ῥώμης. 

3. 5.66 οἢ. {5 Βα θ]οοῦ βοῖηθ υἀ]Ἱοϊουβ ΤΟ λα 5 Οὗ ΜῸΓΘ, ΟΥἸ010 8} Η 80. ἵν. Ρ. 121. 
4 ΤΏΘΥ δγ6 ρίνϑῃ 1) ὑπ6 Ζάγιοη ϑαϊδίοη, Ρ. 182, ποῦ ἤονγθνον 88 ρΠαΪη6. 
5. ΝΟΥ ουνϑὴ οὗ ἷβ ἀϊαϊθοῦ, ἔοσ ἃὖ 15. υϊδύθηῃ ἴῃ ἢθνν Αὐὐϊο, ὕμ6 Εποοταΐατῃη ΗΘ] θη86 

αἰοούϊηρ' ὑΠ16 ΟἹ ἔΟΥΤΆΒ. 
6 Ἰβοογαύοβ τϑίδυβ ὕο ἃ ἀθοϊδίγυηθν οὴ ὑπ βα] θοῦ, νυ ποτὰ 6 ἄοθβ ποῦ ἤδῖηο ; Ραὖ ἴῦ 

μὰ5 Ὅθϑιη βαρδβοϊουβν Ἰη βου ἔρουὴ ὑπ ἤομθ οἵὗὁἨ ὕῃ8 ραββαρ ὑπαῦ 1Ὁ γϑέουβ ὅο ἃ ὑπθὴ 
Ἰνίπρ νυ Υϊῦον, νῆο οαηποῦ Πονγονον ἤᾶνα ῬΘθ ὕπθ ἁποῦ οὗὨ ὕΠ|6ὼ ἀθοϊαϊηδθϊοη δὐύνϊ- 
Ὀαύοα ἐο αονὐρίαβ, ννΏ1Ο ἢ. 15 υυεϊ θη ἴῃ οἷά Αὐο. Τῦ 185 σαγίουβ ὑπαῦ πὶ ὅΠ6 βᾶγηθ 
ΒΡ6601}) (οΥρίαβ 15 στϑίουυθα ὕο ὈΥ͂ Πδιὴ6 ἃ5 ὅ.10 δαῦμον οὗἨ {6 τν6}}-Ἰκπουνὴ ὑνουὶς περὶ 
τοῦ μὴ ὄντος, ἃ {15 15 ἃ ῥγοοῦ ὑμαῦ ᾿ϑοουαύθβ σου οῦ πᾶν βου ρ]6α ὕο ἤδηλο ὑἢ 8 
ἀαῦμου οὐ ὕΠ6 5Ρ660}}, μα μ6 Ὀθθὴὶ ον. 

γῸ 1. Ἢ: τ Ν 
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ἰδ Κ6η ἃ8 ϑυϊάθῃοθ ὑμαύ ὑπ γΘ Ὑγὰ8 ΠῸ Ὑγοκ Οὗ ΟοΥρίαβ θθανίπρ ὑπαΐ 
{1016. 

Απούμου ἔπαρταθηῦ οὗ {πΠ6 ἘΠ  ρ ἢ 5 15 ρυοϑουνθα ὈΥ ῬὨΙ]οβύγα μβ, 
ἔγοτα ὑγμομ τγα θα ὑμαὺ 10 ὑγῶβ 46] γουθαᾶ ἴῃ ΑἸΠ6Π8--- 

“Πὰ μὲν κατὰ τῶν βαρβάρων τρόπαια ὕμνους ἀπαιτεῖ, τὰ δὲ κατὰ τῶν 
“Ἑλλήνων θρήνους .᾽ 

Ηὸθϑ Βαά Βαῦρϑθα οὰχ ὑπ βϑῖηθ βύγίηρ ἴῃ 15. ΟἸγτΏρίοῖ5, Π6 16 ΗΘ 

Θηἀθαν ουΓΒ ο Ρϑυβιιϑαθ ὑπ ασθοκδ “ ἄθλα ποιεῖσθαι τῶν ὅπλων μὴ τὰς 

ἀλλήλων πόλεις, ἀλλὰ τὴν τῶν βαρβάρων χώραν." 1014, ΤΪΒ Ὑγὰ5 ἃ 
ἔδνουσιθθ ὑπ θη16 οὗ Ἰβοοζωῦθβ, δηΩ ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἃ ΘΟΙΏΙΠΟΏ-ῬΙδ 6 ἴῃ {Π6 
γη) θύουϊοο! ΒΟ 0 ]5. 

Α Ῥυίβίουβ οἵ (οΓρΊα 5 15. αἰβὸ ται οηθα Ὁ. ῬΜΙΠΠοβύγαύτιβ, τι δ {Π6 
ΤΌ] ου 5. δα αἸύϊοτι ἐμαῦ οα {86 δἰύαι οὐ ρϑαάθβύωὶ ἔγοση ὑν 1ο ἢ ἮΘ ΒΡΟΚΘ, 

ὦ βΟΙαΘη βἰαύαθ οὗ 0Π6 οὔδαύου ὑγῶβ βϑῦ πρ ἐν τῷ τοῦ Πυθίου ἱερῷ. 

Αὐὶβιοί]ο, ᾿μϑῦ. 111,14. 11, απούθβ ὑΠ6 1η1{18] οἴδιιβο οἵ 15 ἐγκώμιον 

εἰς λείους: ““Ἦλις πόλις εὐδαίμων,᾽ αὖ {Π6 βαταθ {ΐϊπα6 δθηβανὶπρ {Π6 

ΒΡΟΘΚΟΙ ΤῸ τυιβῃϊηρ' ἦν. πιθαϊαβ γ68, νι ποὺ ΘΠΥ ΡΥ ΒΙγΘ ΒΡΘΙΥ Πρ 
(οὐδὲν προεξαγκωνίσας). 

ΕΥοπι Ὡηούμου ρϑϑβαρθ ΟΕ {πηΠ6 ᾿ὐιθύου!ο Ὑγγ78 τηδυ ἴθι {Π6 θα βίθηοθ 
οΟΥ̓͂ἃ Του ΡαΠΘΡΎΤΙΟ ογϑύϊοη, “ἴῃ ῬΓαῖβο οἵ ΑΔ ΟΒ1]165,᾽ ἔροσι ὙΥ ΔΙ Οἢ 
Βονγονον Αὐ᾿δίουῦ]θ οσἸνοβ τ85 0 Οχίγαοί, [Ὁ γϑβϑϑιι]θά, πὸ {6118 τιβ, 

1ῃη6 δρι ἀθιοῦϊο Βρθθοῆθβ οἵ ᾿βοογαίθβ, ἴῃ ἢ 6. ΘΟΙ θα ΘρΙ ΒΟ 65 
Ὑν γ ΒΒ] ἢ 10 ΔΡουπ θα (τῷ ἐπεισοδιοῦν ἐπαίνοις). Α ἰπαρτηθπύ Ργ6- 
Βουγϑα Ὅν {86 Βοβο]αβῦ οα {Π|ὴ24 ἵν. 460 τηδὺ μῶν Ὀθ]οησϑα {ὸ [15 

ΒΌΘΘΟΗ : ἀνεμίσγοντο δὲ λίταις ἀπειλαὶ καὶ εὐχαῖς οἰμωγαί. 

Ὑγμοίμπον ἀογρίαβ, 6 ἢ15. οουθηδργτήθη Ίβίαβ πα ῬοΪτ8, Ὑγγοίθ ἃ 
τέχνη, ΟΥ' ΤΌΥΤ1Δ] {τϑα 856. οα τ ϑίουῖο, μὰ5. Ῥθθὴ αἰδρυίοθα ὃ; Ραύ ἐμ 16 
σθη θ6 πὸ ἀοπθὺ {πὰ π6 ργθοθρὺ τθοοσαθα ὈΥῪ ὑπ δομο οβδὺ οα οΥρ.. 

948 15 ἃ φοηθπίπο Ταρτηθηῦ ἔΓΟΠῚ ΒΟΤῊΘ ὙΥτ θη ΤΟΥ οἵ Π15, Ὑν Βού ον 

ΒΡ ΟΥΙΥ ἃ τέχνη οἵ πού, “ (δεῖ) τὰς σπουδὰς τῶν ἀντιδίκων γέλωτι 

ἐκλύειν, τὰ δὲ γελοῖα ταῖς σπουδαῖς ἐκκρούειν,᾽ ἀιια 10 15 ὑο {Π15 ἀου ὈΕ1685 

ἐπα Αὐ᾽ϑύου]θ γ᾿! γ5. ἴῃ πὸ Β θύουτο, 111. 18, 7, δεῖν ἔφη Τοργίας τὴν 
μὲν σπουδὴν κιτιλ, ΤΏΘ τοι κ 15. οὴ0 ΒΪΟΏ. σου πού παν θθθὴ 
τη θ ὈΥ ἃῃ ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ τα, ἃπα {Π6 Βθηΐθηοθ 185 ὕοο πο ὶγ ρα]δποϑα 

ἔῸΓ ἃ το γ6 ΟΟἸ]οα 18] αἸούμτῃ. 

ΤῊ ο ἀοσβπιίίοθι οὗ τποίονϊο ρίνοῃ ὈῪ ἃ Θομο]αδύ οὐ ὑπ6 στάσεις οὗ 
Ἡοιπιορθηθϑῦ, πη 6} ὅπ6 {1016 Ὅρος ῥητορικῆς κατὰ Γοργίαν, 15 ΘΥ ἸΘῪ 

7 Τὸ 15 αἰ Ππσαϊὺ ἰο ἱπιαρῖπο ὑμπαῦ 5 βοηὐϊτηθηῦ θα πανο θθθη ἰπὑγτοάπορα τνὶδῃ 
ῬΓΟΡΓΙΘΟΥ ἰηῦο ἃ ΒΡ6Θ0 ἰὴ Ποροὰν οὗ ΑὐΠθηΐδὴ5 πο μαά αἰορα Πρπὐϊηρ' ἀραϊηϑὺ 
ῬΡΘΙ ρου οβίδμῃβ ; γοῦ να (ὁ ποὺ ἤθδν οὗ ΟΥ̓ 8 ν᾽βιυϊηρ ΑΟΠθα5. Ὀθέουθ 0116 γϑδν 
ΔΩ; ἴου {πὸ βύαξοιπθηῦ ὑμπαῦ Ῥϑυῖο]08. νγᾶθ 8. ἀἴβοῖ0]0 15. ῬΥΟΌΔΌΙΥ ἃ Ἰαΐρ [Ἀ0]68.Ψ 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ ὑπ6 ἔναρτηθαῦ τᾶν πᾶν Ὀοομροα ἴο ὕπο βρϑθοῖϊ ποχὺ τηθπξϊουθα, δμᾷ 
ῬμΠοβυγα δ᾽ ΤΩΘΠΊΟΥΥ ΤΏΔΥ Πᾶνα δΑ1]οα Δῖτα. 

8 3ρρ ποΐρ οὐ Ῥηδρᾶναβ, 261 Ο. 
9 Τοῦ. ἄν., οἄ. ὙΥ412., ὃ. νἱλ, Ὁ. 88. 
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ΟἾΪΥ ἃ ΘΟΙΙΡΙ]αὐϊοι ἔροπι {π6 Ῥ]αΐομϊο ἀἰδ]οραθ (οοιαρ. 460 1, 465), 
ὉΠποαρ ὁ ἰ5 σίγα Ὀγύμο Ζάσγιοι οαϊῥουβ ἃ5 δὴ οχίγωοῦ ἔγοτα ουρ αβ᾽ 
τέχνη. 

ΓΠΘ γϑιηδιηΐπρ' Πραρτηθηΐβ 1ὖ 15. ᾿Τ ΡΟΒΒΙΌ]Θ τυ ἢ σον αὶ ὐν ἕο Γϑίδυ (Ὸ 
ΠΥ Ο6 ΒΡΘΘΟᾺ ΟἿ ὑἐγθοῦβθ ἴῃ ραυύϊοι]αγ. ϑοιηθ οἵ {ποτὰ ἡνοτὸ ἀοιθί- 

1655 ἰθκθὴ ἔπ οτη μἰ5 τυ ηρ5, θα οὔμουβ, δηᾶ ὑποβθ πού {π6 ᾿Ἰϑαβί 

οΠδγδοίουι δύο οὐ {Ππ6 τηϑη, βθθῖὴ ἰο πᾶν ὕθθῃ ΟΥ̓Ά]Π]Υ ἀ 6] νογϑᾶ, ργο- 
ῬΦΌΙΥ ἴῃ οοπγογβαίίοη. ΟἹ {π6 [ὈΥΠΊΘῚ Οἷα55 ομ6 ἢδὰβ. ἰγοθ αν ῬΘθῃ 
αποίθα : 1. γύπες ἔμψυχοι τάφοι----ὧὐ ταθίφρ μου Ὑγ 0 ἢ. ΒῃμοοΚοα {Π6 
ἰαδύθ οἵ Ἡ ϑυτωορθῃθβ, πα ἄγον [Ὀσ ἢ, ἃ5 νγθ ἤᾶνθ 566ῃ, ᾿ᾧ ταϑ] δ Ἰούϊοῃ 

ἜΡΟΙ 15. Θα ΠΟΥ. 

2. ΤΙΟΠΡΊΠΤΙ8, ΟΥ̓ ΨΥ ΒΟΘΥΘΙ τγὰβ {Π6 Ύῦον οἵ {π6 Ὑγ6}1-Κπόυγῃ ὑγοαῦϊδθ 

οα π6 ΒΡ] πιθ, απούθβ ἃ βίμα!]δι τηϑίρμου οὗ Οοιρίοβ: Ξέρξης ὃ τῶν 
Περσῶν Ζεύς. 5 ἀο65 ποῦ ἈΡῬΘδγ ἴο οὔτ᾽ τηοάθυη ἰδβέθ δἰ 61 ὙΘΙῪ 
ἍΤ] Ια] Ο 5,᾽ ΟἹ ῬαΥ  Οα]ΑΥ]γΥ γον ]ϊπρ' : ὑΠπουρ γ6 ΤΔῪ δοοθᾶθ ἰο {Π6 

ῬΘιλδις πού 1Ὁ ἀπα {Π6 ἔογοροῖηρ' 86 τοῦπου “΄ ΒΙρΡἢ -ἤἄογνη ἴμδῃ ΙοΟΙ 1. 

8. ΟΥΘΥ ΤΟΥ͂Θ ΟΥ᾽ 1655 ν᾽] θην ταθίδρμονῖοαὶ ΡΠ Γαθ65. ἀσθ αποίθα 

Ὀγ Αὐἰβίοι!θ, ἘΜ θίουϊο 111, 8. 4, οἷον Τ᾽οργίας “χλωρὰ καὶ ἄναιμα 

τὰ πράγματα σὺ δὲ ταῦτα αἰσχρῶς μὲν ἔσπειρας, κακῶς δὲ 

ἐθέρισας.᾽ ΤΆρθδθΘ π6 Θομαθιηηβ Ῥθοδιβθ ΠΟΥ͂ δ. ““ἴοο σγὰηα δπᾷ 
ὑγᾶρῖο,᾽ ΓΠ6 ΤΌΣ ΘΙ αἶδὸ Ὀθοϑαβο “ΟὈΒΟῦΓΘ δηα [γ-  οῃοα." ΤῸ τ 

{Π6 τηϑίαρ μου οἵ γθαρίπρ' δ μα Βουνηρ᾽ 15 ὦ ΤΩΘΓῸ ΘΟΠΏΠΊΟΠ-] 66, δα 10 15 
τιι888 Ὀγ Ῥ]αἴο ἴῃ πὸ ῬΒδθάσιβ υνὑπουύ οἤθποθ. Βαύ ““Ρ]}}1ἃ ἀμα Ὀ]οοῦ- 

1655 τα] ΡΒ 15. ἃ ῬΏΓΘΒΘ Ὑγ ΠΙ0 ἢ γγοι]α πθϑα ὩΡΟΙΟΡῪ θυθη ΤΟΊ ὃ ΓΤ] ΟΘΓῊ. 
4. Τὴ ἐδ βατὰθ ομαρίθι οἵ ὑπ Τὐπϑίονιο, (ουρῖαβ 15. οΘηβυσ θα [ῸΓΣ 

τιβῖηρ' ΘΧΟΥΔΟΓ ΔἸ ΠΔΡῪ ΘΟΙΠΡΟΙΠαΒ ; τὰ δὲ ψυχρὰ . . γίγνεται κατὰ τὴν λέξιν 
ἐν... τοῖς διπλοῖς ὀνόμασιν. .. ὡς Τοργίας ὠνόμαζε, “πτωχόμου- 

σοςἷ κόλαξ, “ἐπιορκήσαντας καὶ κατενυορκήσαντας." 
ὅ. Τὰ ὑπ Οοηνίνιυση οὗ ΧΟμΌΡΒοη (6. 2. 21) τγ ἃγΓ6 ριθβϑηίοα 

Ὑγἱἢ υυμαῦ δοοιούοβ οα}]5 ὦ Τοργίειον ῥῆμα----ν δὲ ἡμῖν οἱ παῖδες μικραῖς 

κύλιξι πυκνὰ ἐπιψακάξζξωσιν, ογθ. Π6 ᾿ἰαβδύ ὑγοσα, οὐ Ῥοββ Ὀ]ν {ῃ9 

Ἰαϑύ ὕνγο, δ ὺ Ὀ6 δϑδϑίσῃηβα ἰο (ον ρ 88. 

Ομ ὅθ ὑνμοΪθ, {μ6 ομαγροβ οἵ ὑπηηοῦν, οἰοοίαξίοιι, ηα ““ ἔρισια ν ἢ 
ΤΩΔΥῪ ὈΘ ἰάθη ἃ5 ὁ“ ρσόυθῃ ἀρεϊηδύ {π6 51Ο Πθἢ. τηθίου ; ἐπουρἢ {Π9 

1655 Τβυϊάϊουιβ ἰαβϑύῦθ οὐ 016 τηοαθυηβ8, ϑοσυβίοτμη θα ἴο 1180 ἸπΠΟΟ ΒΟΙΟΊΒΙΥ͂ 

ῬὮΓΑΒΘΒ ὙὙΒΙΟἢ. ἴο δὲ Αὐὐιο ΘδῚ νοῦ] ἤν ΔΡΡΘαΘα βίων] ]ὴρ; ταθίδ- 

1 π΄ ὕψους, ο. 1λλ. 2, τὰ τοῦ Λεοντίνου Τοργίου γελᾶται, γράφοντος, Ἐέρξης ὁ τῶν 
Περσῶν Ζεύς, καί, γύπες ἔμψυχοι τάφοι. . ὄντα οὐχ ὑψηλὰ ἀλλὰ μετέωρα. 

2 ψ]ρ. απ ΒΊΩΙ. ἔναιμα. Βαὺ ἄναιμα 15 ν06}}] δαρροτύοα, Δα οαηηοῦ Ὀαῦ Ὀ8 τἱρ]ῦ. 
8 ΠῚ}18. ον ΠΑΡΙΥ τη 6 8} “ ἈΡἢὶ δ αΙΟ ΠΟΥ Βομου ΒΟρΆΡαηρ,᾿ δἃ8 Ποϑῦ ἃπα Ῥαϊτη 

δχρὶαΐη. 11446}} «μὰ ϑβοούῦ ρῖνο υυἱδ ρυθαῦθι ῬγΟ ΑΙ ΠΥ “Ἰἰνίηρ' (ΟΥ̓ γΑΓΠΟΥ 
βύδυνηρ) ὈΥ ᾿ΐβ νυνῖῦβ. ΙὉ τηϊρηῦ 4150 τηθὰῃ, ““οὴθ ΠΟ) ῬΟΝΟΥΡΥ 1ΏΒΡῚΓ68᾽ (σαὶ 
ἱησϑηὶ ἰανριῦου Ψϑηῦθυ). ΥΙ ἃμα Ῥονθῦῦὺν 818 {116 ᾿ιδοϊτηθγοα αὐῤυθαῦοβ. οὔ {Πι6 
αὐϑοὶς ραιαβιῦθ, απ ἴῃ ἃ οουλῖο ροοῦ 01}16 ορ᾽ ὑοῦ ννουἹὰ ρυο θα Ὁ Υ αν θθθὰ Ὁμποαρ)ιῦ 
ΔΡΡΥ. Α 5ϊγα1]αν οοΙηρουμ, πτωχαλάζων, 15 αποίοα ἔλοηι ῬΏΡΥ ὩΣ Ομ "5 ΘΟ. (ΔΙ ΘΙ ΠΘ]το, 
σ. α. ἅ. Ρ. ὅ82). Ἐοϑββ, ποῦ "ἕοο ΠΆΡΡΙΥ, σμαηροβ κόλαξ ἰηΐυ κυμυξ. 1)6 ἀογρ,. Ρ. ὅ8. 

Ν 
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ῬΏΟΥΒ, ΤΏΔΥῪ ΒΟΙΩΘΟΙΠΘΒ Οἰβαστθθ ἢ {μῶὺ οὗ (Π6 δηοίθηύ οὐἹ ίοϑ. 

ΤΠ 18, μουγθυθι, ἃ Ῥαδϑᾶρο οὐ Αὐϊβύουῦ]θ 'ἢ νοὶ ἢ6. βθϑιηβ ἴὸ 
ΘΟΙΏΡΑΙΘ. π6 συθηα!]!οαῦθποθ οἵ ΟοΥρΊαΒ. 1 {Παὺ οἵἩἨἁ ΡΙαίο πὶ {86 

ΤΏΟΓΘ Ροθύϊοαὶ ρᾶγίβ οὗ {πὸ ῬΠπαθάτστβ, ἀθίθπαϊηρ Ὀούἢ 85. “ ἸΓΟΠΪοᾺ] “.᾽ 
Ὗγδ8 οδῃ ΠΙΒΟΟΥΟΥ ΠῸ ἰϊ806 οὗ ἸΌΠΥ ἴπ {86 ἱπῆδσθα ραββαρθ γθοογαϑθᾶ 
ὈΥ {μ6 ϑομο]δαβῦ: πα νγθ Βῃοι!α ὍΘ οὖ Βοὴθ 1085 ἴο δοοοπηῦ [ὉΓ 
Αὐαὶ βίου θ᾽ 5 Ῥῆραβθ, θαῦ [ῸΓ δὴ διηπβίηρ' ᾿πβίϑη 66 Ὑν 1Ο ἢ ἢ δ. ΠΦΡΡΙΥ 
ῬΓΟΒΟΡνθα Ὁ ἃ ἴῃ {Π6 βῶπηθ ομδρίου. οἵ δῖ8 Ῥίον! ἴῃ ὙγΒ ἢ ἢΘ 

ΘΘΠΒΌΙΤΘΒ {Π6 ὑπᾶρὶο ΡΟΙὰΡρ οἵ ὑπ6 '1ΟἸΠ]Ἰ ἢ ΒΟ ῃ 00] φηα 15 ἔοτι Πα θυ. 

6. Τὸ δὲ Τοργίου εἰς χελιδόνα, ἐπεὶ κατ᾽ αὐτοῦ πετομένη ἀφῆκε τὸ 

περίττωμα, ἄριστα τῶν τραγικῶν: εἶπε γὰρ “Αἰσχρόν γε, ὦ Φιλο- 
μήλαϑ", ὄρνιθι μὲν γάρ, εἰ ἐποίησεν οὐκ αἰσχρόν, παρθένῳ δὲ αἰσχρόν. 

εὖ οὖν ἐλοίδορησεν εἰπὼν ὃ ἦν, ἀλλ᾽ οὐχ ὅ ἐστιν. ὙΠπὸὺ ΟοΥρίαβ μα ἃ 

ΒΘΗΒ6 οἵ Πυχλοτιι ΦΡΡΘΔΙΒ. ουθὴ Π Ότη Ῥ]αΐο, ἃ μα Ὑ71}} ΡΡΘδι ᾿ῃ βδΥ ΡΒ 
Βουθαῖοι: ἴο Ὀ6 ατιούθα ; Ὀαύ νγὸ τδ  οοποϊπαθ ἔροιη ὑπ6 Αὐϊϑίοίο! δ 

Ῥαββῶρθ ὑῃαύ νῃδύθνυου οἱ οὐ Ὀ]θαδδ ΤΥ ΔΘ ΤΟΔῚ Πᾶν ῬοΒββϑββθα, 
γγ μού ΣΙ το Ἶ 68] οἵ' Οὐ ΘΙ γγ 156, ἢ6 ΤΟΒΘΙ νΘα ΤῸ ΘΟ  Β 018} τ156. 

7. Τοργίας μὲν οὖν ὁ Λεοντῖνος, τὰ μὲν ἴσως ἀπορῶν τὰ δ᾽ εἰρωνευόμενος 
ἔφη, καθάπερ ὅλμους εἶναι τοὺς ὑπὸ τῶν ὁλμοποιῶν πεποιημένους, οὕτω 

καὶ Λαρισαίους τοὺς ὑπὸ τῶν δημιούργων πεποιημένους" εἶναι γάρ τινας 
Λαρισοποιούς. Αὐἰδύ. ῬΟ]. 11]. ο. 1. 

ΤῊΙ5 βαγίηρ Ππὰ5. Ῥθθὴ ππαθυύβίοοα ἃ5 ἃ γοῆήθοϊομ οα {Π6 ἀπᾶπθ 
ἔοι Πγ τὶ ΒΟ βύγδηροιβ οΟὈὐαϊπθα {πΠ6 ΠΔΠΟΉΪβ6. αὖ Τιαυ δῶ. 
ὙΥΒΘύμου ἴῃ 1085. ΟΥΙΡῚΠΔΙ] [ΌΥγὰ 10 ννῶ5 ΒΡΟΚΘΙ οἵ τ θη γα μῶν ΠΟ 

τηθὰη5 ΟΥ̓ ἀθίθυυαϊηΐηρ ; αὖ 10 ΒΘΟΙῺΒ ο Πᾶν Ὀθθη οΔ]]6α ἰου}) ΡΥ 

ΒΟΙΏ6. ΡΟ] 1081] ΔΤϑησοιηθηῦ Ὑνῖοἢ [8]1] ἀπμᾶθυ 105. φαύῃοι 5 πούϊοο 
Παγὶπρ ΠΙΒ Ἰοπρ᾽ ΒΟ] ΟαΓη ἴῃ ΓΓ ΘΡΒΙΥ , 

4 Ποῦ. 11, 7. 11, ΑΥ̓ΘΡ οὐρβουνίηρ ὑπαῦ φῬοθύϊοαὶ Ἰδηραδρα 15 Δα ,1551016. ἴῃ 
ΟΥ̓ΑΌΟΡΥ γγ πολ ὕΠ6 ΒΡΘδΙτον μὰἃ5 βιοοθθαθα ΤῈ ΤαΙβιηρ᾽ Π15 δα ]θηοο ὅο 86 ῬΓΌΡΘΙ ῬΙΓΟ ἢ 
ΟΥ̓ Ῥαββίοι" Οὐ Θ ὉΠ αβιδβιὴ, μ6 848: ἢ δὴ οὕτω δεῖ, ἢ μετ᾽ εἰρωνείας, ὅπερ Γοργίας 

᾿ ἐποίει καὶ τὰ ἐν τῷ Φαίδρῳ. 
ὅ ὙγμΒεῦ ροοῦ ἢγϑῦ ὑγαηβροβθα [Π6 πϑιὴθ8 οἵ Ῥγυοόοὴθ δῃηα ῬΒΙ]ου θα 15. ποῦ ααϊθ 

οογδαϊη, [Ι͂ἢ 4}}1] ατροὶς δαύμουβ, 580 ἴδ ἃ5 1 Κπονν, “ ῬΠΙ]ΟΙΊ6] 15. ὕμ6 ἤδῖηο οὐ ὑπ 
5. Ά]]Ονγ, μα Ῥυόοηθ οὗ ὕΠπ6 πιρ ύϊηρα]θ (Αὐδῦ. ἄνοθ 666). Τ]|ι6 Τα ϊηβ σΘΠΘΡΆΠΠΥ 
ΤΌ γουθ6 ὑπῖ8: Ραῦ δαυτο ἀο Τ,. 1.. ἀμα ὙἹγΡρ'. ἘΠ], νὶ. 81 δάοσγο ὕο ὑπ ασθοὶς νϑυβίοι 
οὗ [Π6 βἴουυ. 

6 ΤῊ βΆ1η6 ΒύογΥ 158 ἐοἱα, Ὀπῦ 1055 πϑαῦν, ὈῪ ῬΙαὐαγ οι, ὥγχηροβ. νἱ1]. 7. 4. 
7 Πὴ6 οοπ͵θοῦανο βαρροβὺβ 1056}, ὑμαῦ ΠΟΥ τᾶν μάν θθθὴ τηθαηῦ ΡΥ ΟοΥρίαβ. 

ΕὙοΙὰ ὉΠ6 ῬΑΒθαΡῸΒ ὈΓΘΒΘΏΟΙΥ ὕο Ὀ6 αὐοὐρα 1Ὁ 15. ΟἸΘΑΙ ὑπαῦ Π6 ΒΏΓΆΠΙΚ ΠΌΠῚ, ΟΥἹ νγᾺ 8 
1ΩΘΆΡΘΌΙ6 Οὗ, 1 οὔ168] σ᾽ ηΘΥ  Ἰζαῦϊοηϑ. ΤῊ15 ἀϊούστη ἀθοὰὺ 1 αγῖβα δημα 108 1πδὑϊ- 
δαοηβ ἸΏΔΥ ἤᾶνθ Ῥθθὴ ἰηὐθηαθα 85 ἃ ΒΟΟΙΠΠΡῚΥ οναβῖνο Ἀμβινου 0 ἃ απθϑίϊοι ἴῃ 
ῬΟΙ 108] βοΐίθποο, ὙΥμαῦ οοηβύϊαῦοβ ἃ οἰ ΙΖθὴ ὃ---α απθϑύϊοη νυ] οἢ Αὐαἰβύου!β δα κο5 50 
ΤΉ 0} ῬΆΪῚ5 0 ἈΠβννου. 1116 οοπ]θούαγο ὑπαῦ ὑΠ 6} τηδν 6 ἃ Ρ]Δγ οἱ {Π6 ὕννο νου β 
σαρισοποιός Ἀπ Λαρισοποιός 18 τιοῦ ᾿ΠΠΡΥΌΡΔΌ]Θ ; πὶ ΤῺ ΟΡ ΠΟ, 1658 50 ὕμειι {1:6 
πούϊουι ριορουπᾶρα Ὀγ ΞΟΒηθιάον, ὑμαῦ ὅπ δυλθϊρ αἰ 1165 ἴπὰ ὑπ6 ὑνγοίοϊα βθπβθ οὗ 
Λαρισαῖος, ΜὙΨΈΪΟΙ ἸΔῪΥ τηθαῃ ΟἰὑΠοΙ ἃ ΠΥ Ιβαθδ τη ΟἹ 1, Ἰβαθαῃ ΚοῦΌ]6, ἴῃ τυ Β1ο ἢ 
οα56 ἴ νου] Ὅ6 ΠΘΟΟΒΒΑΙΎ ὅο βαθδύιαϊο Λαρισαιοποιούς ἴῃ ὑπΠ6 ἰδαχύ οὐἁἩὨ Αὐ᾽βύοι]θ. 
506. ΑμΌΠ0Ὸ]. ῬᾺ]. νἱ. 806, τὼς Λαρισαίως κυτογάστορας ἑψητῆρας. 1θὰυῦ 10 56015 
ὉΏΠΠΚΟΙΥ ὑπαῦ Λαρισαῖος Μιπουῦ ἃ βαρδύμηθιγο νου] ἤανο βαυρροβίορα ἃην, οὐιον 
πούϊοῃ ὑπᾶπ ὑπαῦ οὗ ἃ γχδῃ οὗ 1μγ]δα. 
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8. Βαβι θβ ἢἷβ τίου! οὶ οοῦσθθ οὗ ᾿ηβίγαούϊοη, ΟΥ̓ δ 5. ΒΘθιη8 (0 

Βᾶνο δηὐϊουϊαϊηθα [ἰβ “ΓΒΘββδ δ ΔΟΙΆΙΓΘΥΒ νι ἢ οὐ μοὶ ἀἸΒΟ.ΒΒΙΟΏ, 
Α5 Βα αἀϊβονπθ ὑπ6 ᾿ταραύείϊοη οἵ ῥγοΐθββίηρ ο ““τηδκθ τηθῃ Ὀϑύξοι., 

{μπ686 πο ΡΥ ὑΙΟΠ5 Ὑγ6Γ6. ῬΙΟΡΦΌΙΥ οὗ ἃ ΡΌΓΘΙΥ ΒρΘου]αὔϊνθ ΟΥ ΡΠ Ρ5 
βοθρύϊοαὶ ομαγσδοίου. ΤῈΜ6 αποβίϊομ, ΥΥ̓Βαύ 5 νἱνύπο ἢ ταἰβθα οὐ σῖπα ΠΥ 
ἴῃ Αὐἰΐοα, δα ΔΡΡΑυΘαθΥ ὑγου]θα {Π6 ο ΌΒΒΘΙ υνὶΐβ οὐ [η6 Τ μββδ]δη. 
Ἰδ μου ΠΘΥ 5, Οη6 Οὗ ΏΟΤᾺ 18 ΤΟΡΥΘϑθθηΐθα ἃ 5 ΦηΒυγουηρ ἰὖ πῃ Π6 ΒΘΏΒ6 
16 ποὺ {π6 νγογβ οὗ ΟογρΊδβ 5, ἃπα οὐ οοῦγβθ ἃ5. ΦἈ]Π1ηρ ἰο ἀρίθπμα Π15 
{μ6815 ὑμθη βαθ]θοίθα οὼ ἃ οουγ56 ΟΥἨἩ δοογαῖϊο ογοββ-  αθϑυοηϊηρ. 
Αὐἱβίοί]θ, γο βθϑιὴβ ἰο μῶν πδα ἃ Ὀϑύξθυ ορίπίοη οἵ (ουρὶαβ᾽ ἀπο Υ- 
βίδπαϊπρ ὑμδη οὗἨ Ὠ18 ἰδϑδίθ, σῖίνϑβθ 85. ὑπ6 [Ὁ] ουνίπρ δοοουσπὺ οὗὨ {86 
ῬΒΪ]ΟΒοΟΡρ θα ἰῃ απθβίϊοῃ : καθόλου γὰρ οἱ λέγοντες ἐξαπατῶσιν ἑαυτούς, 
ὅτι τὸ εὖ ἔχειν τὴν ψυχὴν ἀρετή, ἢ τὸ ὀρθοπραγεῖν, ἤ τι τῶν τοιούτων. 

πολὺ γὰρ ἄμεινον λέγουσιν οἱ ἐξαριθμοῦντες τὰς ἀρετάς, ὥσπερ Τοργίας, 
τῶν οὕτως ὁριζομένων. 

γγαϊνίπρ {π6 αποϑύϊομη οὐ {μ6 σδομπβιβίθῃμου οὐ {Π18 ορίπίομ τ 
Αὐαἰβίου θ᾽ 5 ὑγθαύμηθηῦ οἵ γιγίαθ ἴῃ 0Π6 ἘΣ ΉΪΟΒ, τγ6 τὺ ΟΌΒΘΥν 6 ὑποΐ 
6Π6 Ῥαβϑᾶρθ οὐ ἸΟΌΒΙΥ ΤΘΘΥΒ ο δὴ ορί πίον δάνδποοᾶ ὈΥ ΟοΥρίδθ᾽ 
Φαταϊηρ αἰβοῖρ]6 Μίοπο ἴῃ {μ6 ἀϊαϊορθ Ὀθαυῖηρ ἢΪθ5 πῶθηθ. ΤῈ 
οοπίθχῦ ῥσύόνθβ ὑπαύ Ῥ]ωΐο ᾿πίθηαβ ἐοὸ οὔ υ]οἶζθ {16 τηδβίθυ σύμ" θη 

1886 Ρῃρ!1}", ἀπᾶ ᾿παθρθμ θη  ]Υ οἵ {815 οἰνουτηβίαδποθ 1 15. ρ]ίῃ ὑπδΐ 
{Π6 ἐξαρίθμησις τῶν ἀρετῶν ἡ Β1ΟῊ Αὐαἰδύοι]θ ΘοΙητη 6 Πα 85 15 ὑμαὺ σίνθη ἴῃ 
{μ6 Μοῃο, νἱΖ. δ Θηπτηθι ὔϊοη οἵὗἉ {8μ6 αἸΠ χη ὐ νἱσύτιθϑ. Θου τ Θβροπαϊηρ; 

ἴο αἰδύθποθβ οἵ β6χ, ἃρ8, δηα σομάαϊοη---καθ᾽ ἑκάστην γὰρ τῶν 
πράξεων καὶ τῶν ἡλικιῶν πρὸς ἕκαστον ἔργυν ἑκάστῳ ἡμῶν ἡ ἀρετή ἐστιν. 

Τῦ βθϑῃηβ ΡΙΌΡΦΌ]ο, ὑπουρἢ 1Ὁ οαπηοῦ ρουμῶρ5 θ6 ργονϑθᾶ, ὑμὰὺ (ογρίδβ 

ἀοηϊθα {π6 Ῥοββι ὉΠ οΟΥἨ ΦΠῪ ΤῸ 16 σθηθσῶὶ ἀβἤηϊ δ οη, βιιο ἢ ἃ5. {πα 

ὙΪοῃ ϑοογαύθθ ΓΟ θϑβθοβ οὸ βθϑί ὃ: οὐ 1 τῆδὺ 6 ἐπαῦ πῃ [δ]ὺ {Π6 
βϑτηθ αΠΠΠΟα]Υ ἴῃ ΔΡΡΥΘμΘηαϊπρ {Π6 πούανθ οὐ ΤΠ ΠΟ τ ΒΙΟἢ ῬΙ]αίο 
ΟἸβθύν μ6 6 αὐύγι θαΐθβ ὅο την ΟΥ̓ ΠΒΙΒ ΒΡθδί θυΒ, δη ἃ ΠΘΡΘ ἴῃ ραν ο]8ν 

ἴο Μθμο. ἩἨόονονοῦ {8185 ζβδγ 6, Ὑίραθ, δοοουαϊηρ ἰὼ ΟΟΥΡ Δ, 
διηοαηΐδ ἴο τοῦ 0Π6 βδη6 {πΐηρ ἃ5 ΕΠ Ποἰθηου--τῶ ἀθθηβι 016 δμὰ 

ποῦ ὰη- δοογαύϊο σίϑυν οὗ {πΠ6 τηδύίου. [}ἢ νγμϑῦ γοῦν κ [ἢ 656 Βρθοι]αῦ 5 

616 οοηίεοϊη6 4 5 ἃ αὐθβύϊοη νγ ἤδγθ ΠΟ τηθὰῃβ οὐ ἀθίθιτηϊηΐηρ' : 
Ὀαύ ᾿Πδύθυ τδΥ μᾶγθ ὈΘΟΘη [5 {1010, ἐο 1 ῬγοθΔΌΙΥ Ὀοϊομροαὰ {μ6 
ὕνγο Φρορῃύμορταβ ὙὙ ΒΊΟῊ [Ό]] ον. 

8 566 Δίϑιηο, Ρ. 71 Ἐ [0]]. 
9 Μομο, 71 ὕ, ἂν φανῇς σὺ μὲν εἰδὼς καὶ Γοργίας. 
1 Τῇ {056 οομοϊπαϊηρ ουβ 6 56θὴλὶ ὕο Ῥδγοοῖνα ἐπα μαμᾶ οὐἁἨἁ {Π6 τηδϑβίοσ. 

Οομῖραγθ νυ ἱδῃ ὑπὸ τορούϊθϊου, ἑκάστην---ἕκαστον---ἑκάστῳ, [μ6 Ἰαπρᾳαρο οὗ Ῥο]ὰ58, 
Ῥ. 448 σ, ΘΒρθοίδ!ν ἄλλοι---ἄλλων --ἄλλως, τῶν δὲ ἀρίστων---οἱ ἄριστοι. 

3 (ογρίαβ, νγθ Καον, τ αἸοα]θα ἐπ Ῥγούθηβιοηβ οὗ Ῥυοίαροσιβ δια οΟὗΠοΙ ΟΡ] δ 5 
ὙΠῸ Ῥγοξοββοᾶ ἴο ὕθδο!ι ψ |γῦαθ. ῬΟΒΒΙΌΙΥ ὑπουθίοσο {]}18 ἐγθα ϊβθ οὐ 15 οομῥαϊ πο ἃ 
Ῥγοοῦ οὐ ὅπ ὑΠ6515 ὅτι οὐ διδακτὸν ἡ ἀρετή, Δῃη ἃ5 ραγῦ οὗ ὑπαῦ ῥυόοῦ μ6 180 Πᾶνο 
τηβιϑύθα ὑμαῦ ὕῃ6 το 18 ΠΟ ΡΘΠΘΙ ΑΙ] ΘΟΠΟΘρΌΪΟη ΔΗΒυνουηρ᾽ ὅο ὕπο ννοτα, αὺ ὑμπαῦ ἔπογὸ 
ΔΥΘ 8 ΤΙΔΗΥ͂ Βοραγαῦθ νἱν 105 ἃ5. ΠΟΥ 6 ΔΓΘ ΟἸα5565 Οὗ Ἰαχαδι ΠοΐΠρῈ απ ἀρραυϑη μι 5 
οὗ παδῃ δοῦν. 
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9. Ἡμῖν δὲ κομψότερος" μὲν ὃ Τοργίας φαίνεται, κελεύων μὴ τὸ 
εἶδος ἀλλὰ τὴν δόξαν εἶναι πολλοῖς γνώριμον τῆς γυναικός. 

ῬΙαίαγοῃ, Μη]ίθσιτα γιγίαίαβ, ο. 1; Μογα]ῖδ, ρΡ. 242 ΕΒ. 

10..,0ὃν γὰῤ ἁπλῶς ἀληθὲς ὃ λέγει Γοργίας: ἔλεγε δέ τὸ μὲν εἶναι 
ἀϊπλαμες μὴ τυχὸν τοῦ δοκεῖν, τὸ δὲ δοκεῖν ἀσθενές, μὴ τυχὸν 

τοῦ εἶναι. ῬτοοΙπδ, 5680]. ἴῃ Ἡοβίοαὶ Ορρ. 1. 768 ((οἰδέογά, Ῥοθϑί. 
ΜΊη. 111. ». 840). 

ΙΒ. 15. ῬΓΟΌΔΟΙΥ ὃ 16 ΓῺ] αποὐεαύίομ, δα ΤΥ ἤῶνθ ὈΘΘὴ ἃ 60Π- 
υἱππαϑύϊοη οἵ {ῃ6 ἴὈσθροίηρ. ΤῸ {π6 βϑῖὴθ ἰχθαῦϊθθ 78 ΤΥ ποῖ 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ τϑίου--- 

1δ. Ὃ μὲν γὰρ φίλος οὐχ, ὥσπερ ἀπεφαίνετο Τ᾽οργίας, αὑτῷ μὲν 

ἀξιώσει τὰ δίκαια τὸν φίλον ὑπουργεῖν, ἐκείνῳ δ᾽ αὐτὸς ὑπη- 

ρετήσει πολλὰ καὶ τῶν μὴ δικαίων. ῬΙαίαγοῃ, ΜοΥ. Ρ. 64 σ. 
“ΙΒ. τηῶχὶη), ὨΊΟΓΘ Φ'ΘΠΘΙΟΌΒ ὑμϑη 1πδύ, τὺ νο οοουστθα ἴῃ {Π6 

αἀοβουιρύϊοι οἵ “Π6 για οἵ ὦ ΕΥΊθηα :᾽ Ραύ Ὁποὰρὴ ἴῃ ϑυιθβίδηοθ 

ἀοαύ]θ55. ἃ ὑθπιθ απούοϊοη, [ῃ6 ῬΕΓΑΒΘΟΙΟΡῪ ἢδθ ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ὈθθΘη 
αἰύογθα. Τὺ ἰβ [30 1655. Θᾶβυ ἰο ϑᾶτωηϊὺ [16 ριϑῃπίη θη 688 Οὗ ὑΠ6 ΤΟ] ον ηρ; 

Ἐγαρυηθηύ, οὐηϊθα, νυ πούμο ὈΥ ονυουβίρηῦ οὐ ἀθδῖρη, ἴῃ Μα]]ΔΟΙ᾿ 5 

Ἐταρτηθηίΐῷ :---- 

16. Τοργίας ὁ ῥήτωρ ἔλεγε τοὺς φιλοσοφίας μὲν ΑΝ Οϑνς περὶ δὲ τὰ 

ἐγκύκλια μαθήματα γινομένους ὁμοίους εἶναι τοῖς μνηστῆρσιν, οἱ τὴν 

Πηνελόπην ἐθέλοντες ταῖς θεραπαινίσιν αὐτῆς ἐμίγνυντο. ὃ 
αὐτὸς τοὺς ῥήτορας ἔφη ὁμοίους εἶναι βατράχοις: τοὺς μὲν γὰρ 

ἐν ὕδατι κελαδεῖν, τοὺς δὲ ἐν τῇ γῇ. (1 ϑρΘηρο᾽Β5 Αγ. δουῖρ- 
ἰοῦ θβθ, Ρ. 70 ποθ, του δὴ ἱποαϊθα Μηυηϊοῦ Μ5.) ὙΠῸ ἔουτθθὺ οἵ 
ὑμοβθ αἰϊοία, 1 πού ἔοο υγὐγ, 15. ἴοο ὙὙ180 ἴον 15. τοραίθα φαύθοι, 

Ὀοίηρ ταῦμθι 'ὰ {Π6 τηϑηηθι οἵ ῬΙαίο {ῃδῃ οὐ Οουὐρίαβ, ἰο ποῖα [ὖ 
ΒΘΘΠ5. Δ ΔΗΔΟΏΥΟΉΪΒθ ἰοὸ αὐὐιαῦα ὑη 6. αἰδύπούϊοη οἱ ΒΌΡΓΘιαΘ πὰ 

ὉΠΟΙΠΑΥῪ βοίθμοθθ ΤῈ σννογὰ ἐγκύκλιος, ἰπ ὑπ 6 βθῆβα ἤθῖθ οίνθῃ ἴο 
10, 15. δἷβὸ οὔ Ἰαίοι. ἀδίθ᾽ ; ὡπάᾶ Ὁ 15 αΠΠΠ6Ὰ]0 ἤο 6] 1θν ὑπαῦ {π6 ϑαύθοῦ 

οὐ {Π6 βοθρύϊοαὶ! οἵ" ταύ μου Π] ὨΠ]ΠΙβύ1ο ἰγθαύϊδθ περὶ τοῦ μὴ ὄντος ὁ Πῶγθ 

8 ΕἸμον;, ὑμπιαῦ 15 ἴο 58, ὑμᾶῃ δὴ οΡἱμῖοα οὗ Τμπογάϊαο5 λαδῦ γοίουνοα ἴο ὉΓΥ͂ 
ῬΙαΐαγοι : ὃ μὲν γάρ, ἧς ἂν ἐλάχιστος ἢ παρὰ τοῖς ἐιςτὸς ψόγου πέρι ἢ ἐπαίνου λόγος, 
ἀρίστην ἀποφαίνεται: καθάπερ τὸ σῶμα καὶ τοὔνομα τῆς ἀγαθῆς γυναικὸς οἰόμενος 
δεῖν κατάκλειστον εἶναι καὶ ἀνέξοδον. ἼΤΠ6 νογᾶβ οὐ ΤΠαονα 65, 11. 45, ἀντ ποῦ 
τοροαίθα, θαὺ ὨΪβ8. τηθδηϊηρ᾽ 15. ΓΑΙΥῚΥ οἴνθη. 850 ῬγΟΌΔΟΙΥ ἴῃ τοραγα οὗὨ ὑϊιο οἰξαίοι 
ἔγοιη (ἀοΥρ 8. 

4 Ῥὶνθῦ 50 αϑοᾷ Ὀν Αὐϊδύου]ο, ἃ5. ἘΦ. Ν. 1. ὅ (8), νοσο ΜΊΟΠοΙοῦ οὔβοννοβ: “ΡΏΙ]ο- 
Βορΐα Αὐ᾿βῦουβ!]θ. ὑθ ρου 15. ΓΘ]. 18. ἃ ΒΟΙΘὑ115. ποηαατη αἰβθϊ ρα θαι ; ααδι- 
ΟὈγ Θὰ 1ἱ ἰρ5ὶ, ααἱ Ὀγορτῖο ΡΛ] ΟΒΟΡΙ ἀθαὰῦρ οὐααῦ πθαὰθ ΠουῚ οαρ᾽ δῦ, ῬὈΔ] ΟΘΟΡ Ἰοὰ5 
τηδύουϊαβ ἀοοοθαη δι", 564 ΔΠ106᾽ ἃ 6 ῬΒΠ]ΟΒορ μα ὔθβ, ποθ ρα 60 τηοᾶο, αὰοὸ ν]ΡῚ Δαν θὰ 5 
οὐ Ἰῃϊο]]οοῦαὶϊ ἀοοοτηγηοάαίαο οὐραῦ. [Π1Δ6 βοϊθὔϊαο ααϊθ 5 οὐημλθ5 αγδοοὶ ἱτὴ θα Θ σα αν, 
αὶ πεπαιδευμένοι 6856 νο]]θηὗ, ποιηϊπα θαηΐον λόγοι ἐξωτερικοί, ἐγκύκλιοι, ἐν κοινῷ 
γενόμενοι, ἐκδεδομένοι, τὰ ἔξω μαθήματα, ααλθαβ ΟὈΡρομυμῦαν λόγοι κατὰ φιλοσοφίαν. 
ἐγκύκλ. μαθήματα νΥοΥῸ Ἐπον οἴου ὕΠ056 βοίθμ θ5 ΟΥ̓ ΡΥ. ΟΥ βοίθῃηθβ νυν ἢ οηςοιοϑα 
ἴηΐο ὕμθ οὐ μα οανγϊοαϊατα. ΟὗἨὨ Ἰλθογὰὶ τηβύν αούϊοὴ --- “ ῬΟΡΌΪΑΣ ἃ5. Τορροβθᾶ ἴο 
Κοχπόρς, 
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ἐπουρμῦ {ππ8 ΒΙΡΉΪΥ οὐ ῬΒΠ]ΠΟΒΟΡμγ. 85.011] 1055 οδῃ τνγθ Ὀθ]ῖθνθ {παΐ 
Ἠ6 σγου]α μανα αἰβραγὰρθα {ΠηΠ6 Ῥγϑου μου οὗἨ 18. ΟὟὟΠ Ιΐ, ἃ8. Π6 15 
τηϑάθ ἴο ἀο ἴῃ {16 βΒθοομα ατιοίεοίίϊοῃ. 

17. Ἔτι τοίνυν Τοργίας μὲν ὁ Λεοντῖνός φησι, τὸν Κίμωνα τὰ 
χρήματα κτᾶσθαι μὲν ὡς χρῷτο, χρῆσθαι δὲ ὡς τιμῷτο. ῬΙαΐ. 
Οἴμι. ὁ. 10. ΤῊϊ5 Γταρτηθηύ, ν Ϊοἢ. μὰ5. ΘΥΘΙῪ ποίθ οὗ βριϑῃαϊ ΘΠ 688, 
ἸΏΘΥ ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἤᾶνθ οοΙὴ6 ἔρουτα ὑπ6 ΤΡΙ ΡΗΪ 5, ἃ5. ΜΉ]]ΔΟΙ ΒΌΡΡΟΒΘΒ. 

ΤΠΘ αἰοίωῳ νγ οι [Ο]Ίονν, ὑμουρ ποῦ ἔλαρτηθηΐβ Ττοσα Π1Β ΕΣ ΩΡ, 

1Ππϑύγαῦθ 66 ῬΘΥΒΟΠΔ] ομαγδοίου οἵ σουρίδβ ἢ δ. ἐπ θ δ ρ᾽ ΤΩ Ώ ΠΟΙ. 
18. ΤγΘ6 βαυΠΡΒ ὉΙῸ ῬΥΘΒΘΓυϑα, ὙΠ] 0}, τνμούμου τυ! ύθη οἵ ΟἸΪῪ 

ΒΡΟΙςΘΠ, ἃ.Θ ποῦ Τρ ΌΡΘΌΪΥ αὐὐῃθηύιοῦ, (ἀοΥρὶαβ 15 βαῖα ο ᾶνθ ὈΘ6ΘᾺ 

[6 δαΐπον οὗ ἃ ρῇγαβθ δἀάορίθα ὈγῪ Αὐἱβίορμδποβ : ἕν τῶν (Αἰσχύλου) 
δραμάτων μεστὸν Ἄρεως εἶναι, τοὺς ἕπτα ἐπὶ Θήβας. ῬΙαΐ. 
ΘΎΤΏΡΟΒ. Υἱϊ. 10. 2. Τη ἃ 51 ]Δ} σϑίη 15. π6 [Ο]]οννὶπρ : Γοργίας 

τὴν τρὰἀγῳδίαν εἶπεν ἀπάτην, ἣν ὅ τε ἀπατήσας δικαιότερος 
τοῦ μὴ ἀπατήσαντος, καὶ ὁ ἀπατηθεὶς σοφώτερος τοῦ μὴ ἀπα- 
τηθέντος. ΤΌ. 46 Ατπαϊοπα!]5 Ῥοθίβ, ὁ. 1. 

Πόσῳ τούτων βελτίων Τοργίας ὁ Λεοντῖνος περὶ οὗ φησιν ὃ αὐτὸς 

Κλέαρχος ἐν τῷ ὀγδόῳ τῶν βίων, ὅτι διὰ τὸ σωφρόνως ζῆν σχεδὸν ὀγδοή- 
κοντα ἔτη τῷ φρονεῖν συνεβίωσε. καὶ ἐπεί τις αὐτὸν ἤρετο τίνι διαίτῃ 

χρώμενος οὕτως ἐμμελῶς καὶ μετὰ αἰσθήσεως τοσοῦτον χρόνον ζήσειεν, 
Οὐδὲν πώποτε, εἶπεν, ἡδονῆς ἕνεκεν πράξας. Δημήτριος δὲ ὃ 

Βυζάντιος ἐν τετάρτῳ περὶ ποιημάτων “Τοργίας, φησίν, ὃ Λεοντῖνος 
ἐρωτηθεὶς τί αὐτῷ γέγονεν αἴτιον τοῦ βιῶσαι πλείω τῶν ἑκατὸν ἐτῶν, 
ἔφη, Τὸ μηδὲν πώποτε ἑτέρου ἕνεκεν πεποιηκέναι. ΤΌ. 4θ 

ΑἸουῖω Αἰμθῃ. ο6. ὅ. 
ΟΥ̓ {656 ὑϑρ]165 {π6 ἢγϑύὺ ὑνγο πθϑα πὸ οογητηθηΐ, μα {116 {πῖ|τα 15 

ΤῊΟ7 6 ΟὈβοῦσθ. ΓῊΘ ἘΎΘΏΟΙΝ ἐτηβ]ύϊοι, “΄ πη δ15 16 π’ δὶ στῖθα [10 Ρὰγ 
ΘΟΙΏΡ] αἰβαμοθ ΡΟῸΤ δύ! (σομύγα τὴ βαηὐέ),᾽ 15. οοιιπ θηδϑηθθα ὈΥ ὃ 

Ῥαββαρθ οὗ Τμποῖδη ᾿ν ἈΙΟἢ. ΒΘΘὴ5 ὃ ῬΘΡ ΡΤ 56 ταύ θυ μη ἃ αποίαίιοι : 

ὃν (80. Τοργίαν) φασὶν ἐρωτηθέντα τὴν αἰτίαν τοῦ μακροῦ γήρως καὶ 

ὑγιεινοῦ ἐν πάσαις ταῖς αἰσθήσεσιν, εἰπεῖν διὰ τὸ μηδέποτε συμπερι- 

ενεχθῆναι ταῖς ἄλλων εὐωχίαις. ΜδοΙῸΡ. ο. 28. Μοίποκο μον - 

ΘΥ̓ΘΙ ἔαϊςο5. {Π6 νου 8 ἑτέρου ἕνεκεν ἴῃ {Π6]1 πχοϑῦ ΘΌΠΟΓΔΙ] 56η86, ἃ 5 8 
γόνα! οἵ τη ΓῸ 56] ἤβῇηθββ, νυ] ἢ Π6 {ΠῚ Ὲ|Κ5 1Ὁ ᾿πογ Θα]Ὁ]6 ποὺ (οΥρ αΒ 
Βῃου]α μῶνο τηθάθ. Ηθ {πογοΐογο (ῬΏΠ]οΙοΟρτιβ ΧῚΠ]. Ρ. 242) ῬΓΟΡΟΒΟ5 
ἴο Γρδᾷ, διὰ τὸ μηδὲν πώποτε ἐντέρου ἕνεκεν πεποιηκέναι----΄ ΟΥ ΔΘ 

πὶ αἰδ7) βδἰηηζίοθόη, [λιδέ σοαϊοπύ, ΠΘ ᾿ψογὰ ἔντερον 15. ὁη06 αβ6α ὈΥῪ 
ΑΤΟΒΙΠ] ΘΟ 5" ἴῃ δη πα 6]]οούθ 56η856, θὖ {π6 ϑαθηδούϊοι 15 ποῦ }ϑυ1ῆΕ6α 

ὅ Τῦ 15 χαϊῦθ Ῥοββι]6 ὑπαῦ ΠΟΥ τηδὺ Πᾶνο Πουταθα ραγῦ οὗ {Π| σο]θναἰθα Τὐρ᾽ ΡΒ π8, 
ἴῃ ΒΟ ΠΥ χηϊρῃῦ παν ἰουπα ἃ Ρ]δοθ ἃ8. ΘΆΒΙ]Υ ἃ5 ἴῃ Ῥ]αὔαγ ΟΠ 5 ὑγοαῦϊβθ ἀρ 
ΑἸονῖα ΑΥΠΘπϊθηβίαπι, ΤΠ6 νογαβ ὡς Γοργίας φησίν, ἴῃ 086 Ἰαῦῦθι ραϑθαρ, ταῦμον 
ΠΏΡΙΥ ὑμαῦ ὑπ6 ἀϊοῦμππι οατὴο ἔγογα ἃ υυτιοῦθῃ ὑνουΐς. 

6 Βναρ, τυ. 141 Βουρὶς. 



184 ΤῊΣ ἘΒΔΟΜΕΝΤΘ ΟΕ ΘΟΒΟΙΔΒ. 

ὈΥ {86 ραϑϑαρθ δάαιοθα, ΠΟΥ, 1Ὁ ΒΘΘΠῚΒ [0 7η6, 15 ἰῦ ΠΘΟΘΒΒΔΡῪ (0 δ] ἐθτ 
[π6 ἐοχύ, 1 γγ δοοορῦ ὅπ Ἰηὐογργθίωθιοπ ον σίνθηῦ. Α οὐὔἰτϊο ἴῃ 

{πΠ6 ΒΠΘΗΙ5 Μάαβοατα ἴῸγ 1860, Ρ. 624, οϑηβϑατοθ Μρίποκο [Ὁ δΐβ 

Ῥαά ἐαδβίθ, {ἰπκῖπρ ὑμαῦ {Π6 ΤΘΡΙΥ οἵἩἨ ΟοΥΡΊαΒ ΤΘ ΠΥ οομὐδῖ 8 ἃ Ρ]ΔΥ ΓᾺ] 
φἀπλϊββίοη οὐ ἢΪβ. Βαθιύαδ) ““ ΕροΙβσαιβ,᾽" ὑΠπουρὴ οχαρρογαύθα ΤῸΓ {Π6 

58 Κο οὗ οἴδβοί. Βαΐύ ποιύμοῦ Μοίποίςθ Ποὺ δῖβ5 ορροπθηῦ πὰ ποὐϊορά 

{86 ΠΠΠπδίγαῦνο ραβϑῶρθ οὐ Τποίδη, ΓΘ ὑπ ψογ συμπεριενεχθῆναιϑ 

Ο ΌΘΕΔΓΒ οὐ Π6 ““Ῥδ1 ΘοΟΙΏΡ]αΐβηοθ "ἢ οὗ [π6 ΕΎΘΠΟΙ ᾿πὐθυρυ θύοι. 

Α ἀἰβογοηῦ νϑυβίοη οὐ [16 βδ1ὴη6 ΤΘΡΙΥ 15 σίγϑῃ ἴῃ δίορδθιβ, ΑπέΠο0]. 

101. 21, Τοργίας ἐρωτηθεὶς ποίᾳ διαίτῃ χρώμενος εἰς μακρὸν γῆρας ἦλθεν" 
Οὐδὲν οὐδέποτε, ἔφη, πρὸς ἡδονὴν οὔτε φαγὼν οὔτε δράσας. 

ΑΙβ8ο ἴπ αϊουῖαβ Μαχίσαμϑβ, νἱ1]. 18, ““ οΥρΊαΒ Τϑοηύϊητι5.. . ΟἸΠᾺ 

οοηφοβίτηππι οὖ ΒΡ Ὁ] ΠΊατη ἀρουοῦ ΘΠ ΠπΠ., [πο  ΤΟρ ὔιΒ “ αΔΡΙΟΡύου ἤδη 

ἄϊαὰ σνϑ]οῦ ἴῃ νἱίω ΥΘΙΠΔΏΘΥΘ : “ Φαΐῳ Π181],᾿ ἱπααϊῦ, “Παρ 6ο, αποᾶ 

βοῃρθούαξθιῃ τθϑτ ΦΟΟΊΒΘΙ,.᾽ ἢ ἸύααΔΠΥ οΠμαγδούουβύϊο οὐ [Π 6 τηδπ Ὑγ 616 

Ἠϊ5 Ἰαϑὺ νοῦ 5--- 

19. Τοργίας ὃ Λεοντῖνος ἐπὶ τέρματι ὧν τοῦ βίου, ὑπ᾽ ἀσθενείας κατα- 

ληφθείς, κατ᾽ ὀλίγον εἰς ὕπνον ὑπολισθάνων ἔκειτο: ἐπεὶ δέ τις αὐτὸν τῶν 

. ἐπιτηδείων ἤρετο τί πράττοι, ὃ Τοργίας ἀπεκρίνατο: "Ἤδη με ὁ ὕπνος 

ἄρχεται παρακατατίθεσθαι τἀδελφῷ. 5100. Απή. 118. 28, ἔλροτα Αο]ΐϑῃ, 

Δ ΕΠ τι 90: 

90. ΤῈ [Ὁ]]ονίηρ 15. ρίνθη οὐ ὑπὸ δαξῃοτιν οὐὗἩἨ Αὐβϑϑηΐπβῦ, τὸ 

[ΠΝ ἀΙᾷὰ ποὺ ἱπνοηῦ ἴὖ : ὃ αὐτὸς (80. Ῥοργίας) ἤδη γηραιὸς 

ὑπάρχων, ἐρωτηθεὶς εἰ ἡδέως ἀποθνήσκοι, ἥκιστα, εἶπεν, ὥσπερ δὲ 

᾿ἐκ σαπροῦ καὶ ῥέοντος συνοικίου ἀσμένως ἀπαλλάττομαι. 

ἼΠῸὸ ἰτϑαίῖβο οὗἠἨ Οούρίαβ περὶ τοῦ μὴ ὄντος, ὑποιρῊ ἴδ 15 πηρονίαπξ 
ἴῃ ἃ ἰβίοσυ οἵ ῬΏΠΟΒΟΡΗΥ, δ5 ἃ Κιπά οἵ γϑαμιοίἑο αὐ αὐϑιν αι οὐ {Π6 

Τπ]δαύϊο τη μοᾶ, 15. Ῥυθϑουνϑα ἴο τι8 ΟὨ]Υ ἴῃ ϑρίΐοιηθ. ΕῸΣ ὑπῶῦ γθϑβοη, 

δημα] Ὀδοθσβθ ἰὉ γον Β πὸ ΠΡ οἡ Π6 ῬΘΙΒΟΠΘΔΙ ΟἿ᾽ ῬΌΤΘΙΥ 1 ΘΥΑΙῪ 

οΠμαγδοίογιϑυϊος οὐ 105. δαύμου, δηα 15. ΠΘΙΘΙΌΓΟ οὗ πὸ ἀϊγθοῦ τιδθ Τὸ 8 

βέπασπξ οὗ {π15 ἀϊαίορσαθ, 1 ἤν ὑπουρῃύ Ὀούίον ἐο οχηἱϊὺ 16. ὙΠῸ Ῥοϑὲ 

οἀϊίίοη οὗ ὅπ6 Αταἰβυούθ θη οΥὐἸΠ] 46 15, 580 [3 ὃἃβ 1 Κπονν, πὰ οὗ 

ΜΌΠΙΔοΝ ἴῃ {μ6 γθῦ νο]αϊηθ οἵ δ15 “" Εγταρστιαθηΐω ῬΙ]ΟΒΟΡ ΠΟΥ τα ̓ἢ ἴὰ 

Τιαοῦ ΒΒ ΒΘΓΙΘΒ. 

7 ΔΑποῦπον οοη]οοῦπιο, γαστέρος ἕνεκα, 15. ἈρΡρΙΟΥΘα ὈΥ Ζ6911ον, ΡᾺ. ἃ. ατ, 1. ». 787, 
ποῦύθ (δ). 

8 { ἀοαμς 86 ἄαγο, αἰϊοαὶ πλουϊρου τη 6580,᾿ Βαᾶδθαβ, ααοὐοα ἴῃ ύθρι. 1μ6Χ. 5. ν. 

συμπεριφέρειν. συμπεριφέρεσθαι 15 Ῥγθα ον αδϑθα ἴῃ 015. 56 η86 οΟἷὨἁ ““ ροίπρ' ψ ἢ 

{πὸ τα], Ὀαὺ ΟὨΪῪ ἴῃ Ἰαῦο νυυιῦουβ. 
9 Τὴ {πὸ ““Ῥυδοοίασα Πιούω ῬΏ]Π]οβορ που χη, 80. ΘΑΥ]Υ-ὈυἸηὔρα Δα ΟἿΟΘ γγ6]]-Ἰςηοιν ἃ 

οομηριϊαδΐοι. ὈῪ ἃ τοῖς ΑΤΟΊΒΠΟΡ, βοὴ οὗ ΜΊΟΠΔΟ] ΑΡροβύο!υβ, ἃ Βυζαμλύϊηο σϑῦαρθο 
οὔ ὕπο ποθι οοαὔαννΥ. 

ΤῊ ἘΝΏ. 
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ἀκκίζεσθαι, ἀκκισμός, 108. 
᾿Ακκώ, 10. 
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ἀναλίσκῃ, ποΐ ἀναλίσκηται, 70. 
ἀναρμοστεῖν, 78. 
ἀνασταυροῦσθαι, δὅ. 
ἀνέδην οὕτω, 108. 
ἄνει ἴοΥ ἄγει ἢ 78. 
ἀνεῖναι, 906. 
ἀναφαίνεσθαι, 7: 
ἐνήνυτον κακόν, 152. 
ἀνόητον πρᾶγμα, 1δδ. 
ἀνομολογούμενος --Ξ ἱποοηϑιδύθηὐ, 109. 
ἀντιλαμβάνεσθαι, 128. 
ἀντιπαρακαλῶ, 178. 
ἀντιστατεῖν, 148. 
ἀντίστροφος, 86. 
ἀντιτιθέναι, 81. 
ἀπαγωγὴ εἰς ἀδύνατον, 104. 
ἀπαλλάττηται, Ῥᾶϑδιῖνο, 120. 
ἀπέδωκα, 56η86 οὗ, 129. 
ἀπεκρίθη, Ἰμιδαγη1551016 τὰ ΑἸΙς, δ, 
ἀπιστία, 99. 
ἁπλῶς οὕτως, 44. 
ἀπὸ σοῦ ἀρξάμενος, δ0. 
ἀποδεικνύναι, 150. 
ἀποδειλιᾶν, 69, 
ἀποδίδοσθαι, 180. 
ἀποκαλεῖν, ΘΘΠΟΥΔΠΠΥ ἸΥΩΡ]165 ΤΘΡΙΌΔΟΉ, 

Ῥαῦ ποῦ Σἰνγᾶυϑ 1ὴ ἰαΐου ατθοῖς, 142. 
ἀποκρύπτεσθαι, ἰτδυιιύϊνο, 69. 
ἀπολαβών πδρα δΔάνρυθιαι γ, 106. 
ἀπολείπεσθαι, 164. 

Ι ἀπολλύει, ἀπόλλυσι, 106. 

τ ὰ 

ν 

᾽ 

ἀποπιμπλάναι, 94. 
» ’ 

ἀποσείεσθαι, 77. 
ἀποτείνειν, 89. 
ἀποφαίνεσθαι, ἰγαυδιύϊνο, 40, 172. 
ἀποφοιτῶν, 89. 
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δυσχεραίνειν, 11: 
δῴη ἴοΥν δοίη, ᾿πα τι: 551016, 70. 

Ἑ. 

ἐὰν πάμπολυ, 141. 
ἑαυτόν, Ἰῃ ον ροϊαίεα, 1δ0. 
ἐγκύκλια μαθήματα, 182. 
ἐγκώμιον εἰς ᾿Ηλείους, οὗ ἀοΥρίαδβ, 178. 
ἐγῷμαι, ποῦ ἐ ἐγὼ οἶμαι, 166. 
ἐδιώκαθες, αουϊεῦ, ποῦ ἱτηρογ θοῦ, 78. 
ἔθνος, αϑοὰ δι 5 Τιαίϊη " πδίϊο, 20. 
εἰ δὲ μή͵ αἰτοι ἐὰν μέν, 47. 
πον μὴ εἴ τις, 69. 
--- μῆ τι, ἀΆ]ΚΘΠ. ἃ5 0η6 Ῥαυίϊο]ο, 71. 

σὺ ἄλλο λέγεις, 1485. 
- πάνυ πολλοῦ, 141]. 
-- πολύ, 10. 
εἶεν ἴου εἴησαν, 9ὅ. 
εἴη [ῸΥ εἶναι, 128. 
εἱμαρμένος, 148. 
εἶμεν, 96. 
εἰπὼν ἀπαλλάγηθι, 10. 
εἷς ἐμοὶ ἀντὶ πολλῶν, ὅθ. 
εἰς τὸ αὐτὸ περιφερόμενοι, 154. 
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εἰς τὸ βάραθρον ἐμβαλεῖν, 1δ2. 
εἱστιάκασιν.. . . ὧν ἐπεθύμουν, 167. 
εἶτε, εἴτην, 9. 
ἐκ τρίτου, τρίτων, 115. 
ἑκατέρωσε, 1006. 
ἐκεῖνος ΞΞΞ ὑῃ15 ἰαδύ, 119. 
ἐκεῖσε, 178. 
ἐκλάμπειν, 77. 
ἐκτέμνειν, δδ. 
ἑκὼν εἶναι, 114. 
ἔλεγχος, θ0. 
ἐλεινός, ποῦ ἐλεεινός, 4δ. 
“Ἑλένης ἐγκώμιον, [Ἀ]56]Υ αὐἰυϊθαίεα ἰο 

αουρίδβ, 177. 
ἐλθόντε, τιοὺ ἐλθόντα, 22. 
ἔμβραχυ, αἰύοσθα τηΐο ἐν βραχεῖ, 28. 
ἐμμονή, θ8. 
ἐμπειρία δια τέχνη αἰδυϊηρ ΙΒ 64, 57. 
ἐμπλήγδην, 78. 
ἔμπληκτος, Αὐἰἰϊο Βοηδβ6 οὗ, 72. 
---------- ΘΟ ]Ἱουηαθα ψ]}ῃ ἔκπληκτος, 

10. 
ἐμπληξία, 72. 
ἐν, π86 οἵ, 1δ. 
-- ΟΥΆΙ ΒΒΊΟῺ οὗ, 1θδ. 
--- μετρίῳ σχήματι, 141. 
--- Πυθίου, Ῥγοίοχγοα ἰοὸ ἐν Πυθοῖ, δ2. 
- τῷ Διονυσίῳ, αἰδΌΠηρ ΙΒ 64. ἔγοτα 

τῷ ἐν Διονύσου θεάτρῳ, 10. 
-- πίθῳ τὴν κεραμείαν,. 147. 

ἕνα ἢ μηδένα, 61. 
ἐνδεικνύναι, 80. 
ἐνδιδόναι, 118. ἷ 
ἐνταῦθα υγιῦῃ νου 5 οὗ τηούϊομ, 174.. 
ἐξ ἅπαντος τοῦ νοῦ, 198. 
ἐξομοιῶν αὑτὸν τῇ πολιτείᾳ, 144. 
ἐξοστρακίζειν, 151. 
ἐξωτερικοί λόγοι, 182. 
ἐπακούειν---ὑπακούειν---παρακούειν 415- 
ΠΡ ΙΒΠΗ66, 88. 

ἐπανίστασθαι, 77. 
ἐπανορθοῖτε, ποῦ ἐπανορθῶτε, 91. 
ἐπεί, Υμούου:οδὶ ἀ86 οὗ νυ τνμ" ̓ ταρογαῦνο 

ΟΥ̓ 8Π Ἰα οΥΤΟρ ὐϊοι, 56, 76. 
ἔπειτα ἴοΥ ὅ ὅμως, 169. 
ἐπεξέρχει τῷ ΘΙ 9. 
ἐπέρχεσθαι, 8 
ἐπήκουσα, ποὺ ὑπήκουσα, 85. 
ἐπί δθον καλεῖν οτηϊί6α, 128. 
ἐπὶ κόῤῥης, 88, 154, 178, 174. 
-- τοὐναντίον, ρου. : 
- τῷ βουλομένῳ, 194. 
- τῷ ἑνὶ τίθεσθαι νόμους, 87. 
ἐπιδεικνύναι ἀπ ἐπιδείκνυσθαι 

Ὀπρα 5Πη6α, 8. 
ἐπίδειξις, 1Ὁ. 
ἐπιδών, δδ. 

415- 

ΟΣ 
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ἐπιεικῶς, ταθδηϊηρ οὗ, 99. 
- ἔχω φιλικῶς, 82. 

ἐπιθέντας κεφαλήν, 127. 
ἐπιθετέον δίκην, 182. 
ἐπιθυμιῶν παρασκευασταί, 1δ7. 
ἐπικουρία, 9. 
ἐπιλαβοῦ, 40. 
ἐπιλαμβάνεσθαι, 1658. 
ἐπιλαμβάνου, 46. 
ἐπιμελεῖσθαι, 151. 
ἐπιμέλεσθαι, 1580. 
ἐπιμελητὴς ὄνων, 1Ό. 
ἐπίπροσθεν -ΞΞΞ ἐμποδών, 167. 
ἐπιῤῥεῖν, 101. 
ἐπισημαίνεσθαι, 172... 
ἐπίσταμαι, δρᾶ ἴον Καονῖηρ ὈΥ τοῦθ, 

Αἶδο ἴο ἀθποῖθ ρϑύβοπδὶ ϑοαπδιηῦ- 
8066, 78. 

ἐπιστάτης, δθ. 
ἐπιστήμη δὰ πίστις ἀἰδυϊηρ 5166, 19, 

- τ᾽ τἀ ὐτῦγ τι ἀγαθόν, 104. 
ἐπιστομίζεσθαι, 74. 
ἐπιτήδευσεις ΞΞΞ παρασκευαί, 118. 
ἐπιχειρητέον .. .. τῇ πόλει καὶ τοῖς 

πολίταις θεραπεύειν, 148. 
ἐπιψακάζειν, 179. 
ἐπιψηφίζειν, δ0. 
ἐποχετεύειν, 100. 
ἑπτέτης, ποῦ ἑπταέτης, δ0. 
ἐρμαῖον, 84. 
ἐσθῆσιν ἴοΥ αἰσθήσει, 358. 
ἔσθησις, ἃ νχοτὰ οἵ ἀουθέ ἃ] ποῖο, 10. 
ἐστόν ἀτια ἐστίν, ΘΟ 5οα ἴῃ ΜΌΝ., 19. 
ἐσχηματισμένος, 141]. 
ἕτερον, 104. 
ἑτέρου ἕνεκεν, 189. 
εὖ ἴσθ᾽ ὅτι, 15. 
εὐδαιμονία περὶ σῶμα, 66. 
εὐδοκιμεῖν, 149. 
εὐεργέτης ἀναγράφεσθαι, 129. 
εὐθύ διὰ εὐθύς ἀἰδυϊηρἸΒηρᾷ, 170. 
εὐκτικὰ ἀντὶ ὑποτακτικῶν, 9]. 
εὖ πράττειν, ἀο.}]6 5θη58 οὗ, 1592. 

Ἰηϑύθδα οἵ χαίρειν, 10. 
ἔφησθα, τοὺ ἔφης, 107. 
ἔχε δή, 21. 
ἐχθὲς καὶ πρώην, 48. 
ἔχω πῶς εἴπω, 129. 

ζῷα, 16. 

ΙΝΌΕΧ 1. 

Η. 

ἢ αἴζον ἐναντίον, 71. 
---- αἰδου ἴδιον, 1Ὁ. 
ἡ, τϑρϑύϊθιοι οὗ, 120. 
ἦ ἴον ἦν, 87. 
ἡ ἐν ᾿Αρτεμισίῳ οΥ περὶ ᾿Αρτεμίσιον 

μάχη, πδνοῖ ἡ ̓ Αρτεμισίῳ, 162. 
-- μὴ ᾿᾽μπειρία, 66. 
ἡ δή ἴον ἤδη, 98. 
ἡδονῇ παραδούς, 00. 
ἡδονὴ καὶ ἐπιστήμη, 104. 
ἡδὺ τοῦ ἀγαθοῦ ἕτερον, 107. 
ἦθος, οἵ ἃ Ῥο]ὖγ, 139. 
ἡλικία, ἡλίκος, 79. 
ἠμφεσβητήσαμεν, 61. 
ἦν, α56 οὗ, 66 
--- υϑοα ἴθ᾽ ἐστί ἴῃ σΘΠΘΥΔΙ ΡῬΙΌΡΟΚΙ- 

{ϊοη5, 190. 
ἡνιοχεία, 158. 
ἠρεμεῖν, 178. 
ἧς ἴον ἦσθα, ᾿πιϑιάτη!551016, 107. 
ηὑρίσκομεν, 147. 

Θ. 

θανατᾶν, τιοὺ θανατιᾶν, 102. 
θανάτου---τιμᾶσθαι, 88. 
θεραπεία σώματος, αἰνίδίοη οὗ, 97. 
Θετταλίδες σελήνην καθαιρούσαι, 144. 

ἰατρεύεσθαι, θὅ. 
ἰατρική, 81. 
ἴδια ἡμῶν, 146. 
ἰδιωτεύειν, 20. 
ἰδιώτης, 10. 
ἰέναι ἐπὶ, 146, 
ἱκανὸς ὁ λόγος, 142. " 
ἰλιγγιᾶν, 88, 
ἵνα, ἴπ ἰΙοο8} πα ἤπμ8] 56η86, 80. 
ἰοὺ ἰού, 118. 
ἰσότης γεωμετρική, 138. 
ἰσχυρίζεσθαι εἰς τοὺς ἀσθενεῖς, 89. 
ἰσχυρίσασθαι τῷ σώματι, ἸΌ. 

Κ. 

καθέρξῃς, ποῦ καθείρξης, 91. 
καθομολογεῖν, 118. 



ΙΝΌΙΕΙΧ 1.. 

καὶ ἐγὼ μανθάνω, οοττοοίοά, 106. 
- ποῦ, ᾿Ἰπἰογροϊαξοά, 16. 
κακία τ-ΞΞ νόσος, θ9. 
κακίαν, ποὺ ἀδικίαν, 66. 
κακόν ΞΞΞ βλαβερόν, δ7. 
κακουργεῖς ἐν τοῖς λόγοις, 74. 
καλλώπισμα, 9ὅ. 
καλόν, τό, δ9. 
κάπηλος, ὈΌΒΙη655 οὗ, 166. 
καρκῶώ Ξξξ Μορμώ, 108. 
ἐν δηα κἄπειτα ἴοχ εἶτα ἀπά ἔπειτα, 

ὃ, 
καταβολή, 8 τηραϊοΆ} ἔοχτα, 157. 
καταδεδυκώς, 82. 
καταθέσθαι -Ξ-Ξ- συναινέσαι, 118. 
κατακρημνίσαι, 152. 
κατακρήμνισις, ῬαμΙΒτηθηῦ οὗ, 169. 
καταλύομεν, ποῦ καταλύωμεν, 127. 
καταπιττοῦσθαι, δὅ. 
καταποντοῦσθαι, 141. 
κατασκευὴ σώματος, 68. 
------- - χρημάτων, ἸΌ. 
κατά τινα εἶναι, 142. 
καταχώσειεν ἂν τοῖς λόγοις, 1Ὁ. 
κατεαγέναι, νΙ Ὰ σΘηύϊνο, 47. 

τὴν κεφαλήν, 10. 
τὰ ὦτα, 149. 

κατεπάδειν, 77. 
κατόπιν ἑορτῆς ἥκομεν, ὃ. 
κεκτήσομαι δια κτήσομαι ἀἰδυϊηρ ΙΒΠ 64, 

41. 
κεφαλαῖον, 102. 
κιθαριστικὴ ἡ ἐν τοῖς ἀγῶσιν, 119. 
κιναίδων βίος, 102. 
κινδυνεύειν, 168. 
κλοπὴν καταψηφίζεσθαι, 149. 
'κνῆσθαι, ποὺ κνᾶσθαι, 102. 
κνησιᾶν, 10. 
κνησιῷ οὐ κνησιῴη, ποῦ κνησιοῖ, 10. 

κολάζεσθαι ἄμεινον ἢ ἀκολασία, 127. 
κολακεία, 87, 120, 122, 148. 

-- Βοίβεποα 1ηΐο διακονία, 164. 
κολακεύσοντα παρακαλεῖν, 162, 
κολακευτικῆή, 960. 
κολακική, ΔΡὈΙ16α ἴο ὑπεροᾶγ, 12]. 
κόλαξ, 162. 
κομμοῦν, οὑγτλο]ορῪ οὗ, 98. 
κομμώτης, 1Ὁ. 
κομμωτικῆ, 91. ; 
κομμωτικὸν κάλλος, ΔΡΡΙΙ64 ἴο 180- 

ογδίθβ, 98. 
κομμωτρία, ἸὉ. 
κόσκινον, 99. 
κοσμήσις, 125. 
κυβερνητική, 140. 
κυρίττειν, 160. 

΄ 

κυρουμένων ΞΞ διαπραττομένων, 12: 
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κυροῦν ἃιιᾷ κυροῦσθαι αἰ. ρυ 5Π 64, 
12 

κύρωσις, 10. 
κυψέλη ἐν ὠσί, 71. 

λάλος, 149. 
λαμπρός, 81. 
ΛΔαρισοποιός, 180. 
λέγομεν, ποῦ λέγωμεν, 14. 
λειότης, 88. 
ληρήματα, 84. 
λήσετε διαφθαρέντες, 8. 
λῃστοῦ βίος, 188. 
λιθῶντας, ποῦ λιθιῶντας, 102. 
λυποῖτο λύπας, 100. 
λωβᾶσθαι τὴν ψυχήν, 199. 
λῷστε Πῶλε, 42. 

Μ. 

μ᾿ διὰ β, ᾿πὐογομδηρα οὗ, 86. 
μά, οΥ οὐ μά, 89. 
- τόν, 41. 

κύνα, 80. 
τὸν Αἰγυπτίων θεόν, 79. 

μαγγανεία, μαγγανεύμα, μάγγανον, 77. 
μαθήσεται, οΥὁ μαθήσεσθαι, 27. 
μακρὰ τείχη, 21. 
μάλη, αβθὰ ἴῃ ΒΙηρ δ: οἷν, 46. 
Μαραθῶνι, 1δ2. 
μαστιγίας, 109. 
μέγα δύνασθαι, 139, 144, 
μέλον, Ῥαῦ ΦΡΒοϊαίοὶυ, 118. 
μέντοι, 8. 

Ῥοβιύιοῃ οἱ, 40. 
ἴῃ δροᾶοβι ἴο μέν, δ Αὐδ|Ὸ 

ἀΒαΡῸ, δά. 
μεταξὺ καταλείπειν, 127. 
μεταστρέψαντες, 22. 
μετατιθέναι, 99. 
μέχρι ὅποι, 85. 
μή ῬγΟΒΙΡ. ψΠ 580]. ρυοβοπί, 117. 
μὴ---ἐστί, ' 
μή τηδογτορδίϊνο, 142. 
-- τηξουγοσαῦνα οὐ αἀαλιαξίνο ] 

Ἰπαϊοαύϊνο, 148, 
μὴ οὐ “τ οοπ]πποῦϊνο, 108. 
μηδέ ῥῬτοξουγθα ἴο οὐδέ, Θ66. 
μηδὲ κτῆσις, 10. 
μηδείς ἴῃ ᾿Ἰηὐουτορδύϊομ, 139. 
μηδέτερα, 48. 
μήποτε, 88 οὗ ἴῃ Αὐἱϑύου]ο, 149, 
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μηχανοποιός, 142. 
μίαν οὕτως, 96. 
Μίθαικος ὁ τὴν ὀψοποιίαν συγγεγρα- 

φώς, 1606. 
μορμολύττεσθαι, δδ. 
μορμώ, 10., 108. 
Μυσὸν καλεῖν, 162. 
Μυσῶν ἔσχατος, 10. 

λεία, 10. 

γάμα, 100. 
νεανιεύεσθαι, 78. 
νεανικὸν βούλευμα, 88. 
νεανικὸς, 194. 
νὴ τὸν κύνα, 40. 
νῆν, 102. 
Νικίας ὃ Νικηράτου, δ]. 
νομοθετική, 97. 
νόμος ὁ πάντων βασιλεύς, 77, 78. 
γνόμῳ---φύσει, ἀιιυιπο5ὶ5. αὐ θαΐθα το 

Αὐόοβοίδυβ, 74. 
νοῦς, 99. 
νυν, ΘΠΟἰ 1010 ἀϑθα ἴῃ ῬγΌβ6, 11. 
νὺν δέ, 114. 
---- δη, 21, 100. 
νυνδή, 92. 

ο. 

ὁ ἀεὶ χρόνος, 170, 171. 
- ἐθέλων, 1384.. 
- ἐπὶ τῷ ὀρύγματι, 18. 
-- ὅμοιος τῷ ὁμοίῳ, 157. 
-- Σκύθης τὸν ἵππον, 108, 
- τρώσας καὶ ἰάσεται, ὃ. 
οἱ σοφοί, ψΒοῦ 139. 
οἰδεῖν, 157. 
οἱ δοκοῦντες, δ]. 

εἶναί τι, 1Ὁ. 
οἶμαι ἴῸΥ ἡγήσομαι, δὅ8. 
ὀλίγιστα, 197 
ὁμοήθης, 188, 
ὁμολογήματα μένει, 609, 
ὁμοῦ πάντα χρήματα, 89. 
ὄν, οΥΊ55ιοι οἱ, 104, 
ὀνήσειεν, οἵ ὀνήσειεν ἄν, 1422. 
ὄνομα ἐκείνῳ εἰπεῖν, 128. 
ὀνόματα θηρεύων, 88. 

λέγεις, 90, 
ὁποσονδη, 142, 
ὁπότερα, ιν ΘΓ Ό1Δ] τι86 οὗ, 168. 
ὅπως ΜΙ ἕαύαγο, 104, 157, 199, 160. 
ὅπως μή, 144, 
---......οὃο0Θ. ψτ0ἢ Ταΐατγο, 88, 102. 

ἸΝΌΕΧ 1. 

ὃς βούλει -ΞΞ ὁστισοῦν, 168. 
ὅσα ἴον πόσα οὐ ὁπόσα, 12. 
ὁσιότης, 131. 
ὅτι [Ὁ] ον ὈΥ ᾿ῃπηϊδῖνο, ἀοαβρύζαὶ] 

οομϑύγαοίίοῃ, 128. 
ὅ τι ἔχων ληρεῖς, 108. 

. οὗ ἕνεκα πίνουσιν, ἸαϊογροΙαὐθά, 48. 
οὐ μή ΜΝ 001]. ξξ οὐδὲν δεινὸν μή, 

102. 
- πάλης ὕπο, 66. 
- πάνυ, 24, 145. 

-- ἴὰ ἐμ βδεῆβο οἵ ὑπό τι, δοοοχα- 
τη ἴο ΟἸγιηριοάουτϑ, 99. 

--- σὴ αὕτη ἡ τιμή, 109. 
οὐδαμοῦ ἂν φανῆναι, 22. 
οὐδεὶς βούλεται κακῶς ποιεῖν, νἹ]. 
οὐδὲν δεινὸν μή, 161, 

ἔοικεν, 60. 
οἷον, 4, 71. 
πάνυ, 24. 

οὐδέτερα, δάνον 181 ἀϑ6 οἵ, 168, 
οὐκ, ἴογο6 οὗ θείου μὲν---δέ, 141. 
--- ἴσως . -. ἀλλ᾽ ἀνάγκη, 148. 
----- οἶδ᾽ ἅττα, 127. 
οὔκουν Ροίογα μὲν---δέ, 169. 
οὗτος, τορούϊ!οη οἵ, 198. 

- ἀνήρ, 41, 127. 
οὑτοσίν, 88. 
οὕτω πράττειν, 192. 
οὕτως, αβ6 οὗ 108. 

-- εἰκῇ, 129. 
οὑτωσὶν ἀτρέμα, 124.. 
οὐχ ἁπλοῦν---ἐρωτᾷς, 122. 
---- ὅτι, 11, 
ὀφθαλμία, 105. 
ὀψοποιία, 39. 
ὀψοποιικήῆ, 97. 
----.- φυοίουσοα ἕο ὀψοποιητική, 

94. 
ὀψοποιός, 57, 165. 

Π. 

πάθημα διὰ θεράπευμα Ἄοοτηρατοᾶ, 168. 
παιδοτρίβης, 9. 
παλαιοί τε καὶ σοφοί, 137. 
Παλαμήδους ἀπολογία, {Ἀ]56]γ αὐὐν]- 

Ὀαίοα ἰο ἀοΥρίαβ, 177. 
ΤῊΩΙ γε σφόδρα, ἀποουηπιοι 86 οὗ, 

παράσιτος, 162. 
παρασκευή, 116. 
πιαρειμένον, 170. 
Αι ἠ τντα ἀλλήλους... πράξοντας, 

46. 



ΙΝΌΙΧ 1. 

παρέχειν ἰατρῷ, θ0. 
- μύσαντα. . ἰατρῷ, 69. 

παρέχων τῷ λόγῳ, 60. 
παριέν, 176. 
παρόν, 1. 
πειθώ, 17. 
πεινῆν, 101. 
πεισόμεθα, τοὺ πεισώμεθα, 144. 
πειστικός, οὗ πιστικός, 19. 
πεισώμεθα, 5ο166. γοδάϊηρ, 197. 
περαίνεσθαι, Ῥϑβδῖνο, 18. 
περί τηδογρο]αΐθα, ᾿πηϑύϑηοσϑ οὗ, 91. 
ἼΠΗ τίνα δια περὶ τίνων ἀἸΒυϊ ΡΒ η64, 

Ἷ 
περιαιρεῖσθαι, 120. 
περιτμήματα ΘΡΡ] θα ἴο ἀϊα]οοίΐοβ, 109. 
πεττευτική, 11. 
πιθανός υϑοα Ῥδβϑίνοϊυ, 98. 
πιστικός, 10. 
πίστις ψευδὴς καὶ ἀληθής, 18. 
πλάττειν... νόμους, 76 

πονςν πόλιν, τὸ. 
πλέον ἔχειν, 90. 
πληροῦντα, ὥϑίθρθη ΟΟΥΤ. 

101. 
πληροῦν, 

πολεμίων ΞΞ πολεμικῶν, 88. 
πολέμου καὶ μάχης, ὃ 
πολιτείας ἑταῖρος, 157. 
πολιτική, αἰνΊδιοη οἵ, 57. 
πολιτικός θα αἰναϊθηῦ ἴο ἠθικός ἴῃ ἸαΘΣ 

ῬΙωδοιἰϑύβ, 11. 
πολλὴ ῥᾳστώνη, 20. 
πολλοῦ δεῖ, οοπδύχιουύοη οὗ τι μή 

δια 60η]., 169. 
ποριστικός, 1δὅ. 
πόῤῥω τῆς ἡλικίας, 79. 

- φιλοσοφίας ἐλαύνειν, 88. 
πόσον, ποῦ ὁπόσον, 104. 
πρᾶγμα ρΡ]19 ἴο ΡΘΥΒΟΙΏΒ, 100. 
πραγματεῖαι :ΞΞ παρασκευαΐί, 118. 
πράξοντας ρααϊνγαϊοηῦ ὕο ὡς πράξοντας, 

146. 
πρᾶον ΟΟΥΤ. ἴῸΓ παρόν, 176. 
πρεσβύτης γενόμενος, ᾿πςογροϊαἰοα, 89. 
πρὸ λόγου, 27 
προβάλλετε, 4. 
προδιδάσκειν Θααϊναϊοπὺ ἰο διδάσκειν, 

89. 
δα προμανθάνειν ΟΟΥΥ6]8- 

ὄϊνο, Ὁ. 
προέσθαι, 100. 

εὐεργεσίαν, 10. 
πρὸς ἡδονὴν ὥρμηται, 120. 

λόγον, λόγου, 27. 
φιλίου, 115. 

᾿ προσαπολοῦσιν τὰς ἀρχαίας σάρκας, 
167. 
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προσεσταλμένος, 14]. 
προσζημιοῦν, 162. 
πρόσθε ἴον πρόσθεν, 185. 
προσκορής, 1760. 
προσκόρως, 10. 
“προύσκεπτο ῬὉ1Ὸ προὐσκέπτετο το δ 01- 
ὑποηάυτα Το γα]α!],᾽ 61. 

πτωχόμουσος κόλαξ, 179. 
Πυθοῖ ταῦρον ὑμδῃ ἐν Πυθοῖ, δ2. 
πῶμα Ῥγοίογυθα ἴο πόμα, 169. βοῦς 
πῶς γὰρ οὔ, 62. 

Ῥ' 

ῥήματα θηρεύω, 90. 
ῥήματι ἁμαρτάνειν, 88, 
ῥητορεύειν, 121]. 
ῥητορική, 97. 

- ἀοπηϊίοη οἵ, 38. 
-- Ἰιτατύϑ οὗ, 26. 
-- ἀντίστροφος ὀψοποιίας, 99. 
- κολακείας μόριον, 1Ὁ. 
-- πειθοῦς δημιουργός, 16. 
- πολιτικῆς μορίου εἴδωλον, 8. 
- ψυχαγωγία, 15. 

ῥητορικὸν δίκαιον . .. δεῖ εἶναι καὶ ἐπι-" 
στήμονα τῶν δικαίων, 1984.. 

ῥητορικὸς---δίκαιος, 28. 
ῥιγῷ, ̓ Αττικῶς, ῥιγοῖ, Ἑλληνικῶς } 1566 
ῥιγῶν, ᾿Αττικῶς, ῥ ριγοῦν κοινῶς 

Σ. 

Σαλαμῖνι δίοῃθ, ΟΥ ΜΙ} ἐν, 162. 
Σάραβος ὁ κάπηλος, 16. . 
Σικελός, ταῦμου ὑπδη Σικελικός, 98. 

κομψὸς ἀνήρ, 1Ὁ. 
σιτοποιός, 158. 
σκέπτομαι, σκέπτω, ὈδΙ ατΊθτηβ, 61]. 
σκεπτόμεθα οὐουγβ ἴῃ ἰοχύ οὗἩ Τϑ 05, 

10. 
σκεπτομένω ΟΟΟὰγθ ἴῃ ΑἸΟΙ 8.465, 1], 

10. 
σκολιόν, 18, 
σκοπὸν καθιστάσθαι, 58. 

-- στήσασθαι, τοῦ πρὸς σκοπὸν 
στήσασθαι, 10. 

σκοπῶ, ἴθη5685 Οὗ, αδ56α ὃν Αὐ01ο νεῖ, 
61. 

σκυτοδέψης---σκυλοδέψης, 1δδ. 
σκυτόδεψος---σκυλόδεψος, 10. 
σμῆν, 102. 
σοφιστὴς καὶ ῥήτωρ ταὐτόν, 160. 
σοφιστική, 97 
σοφιστικὴ ῥητορικῆς κάλλιον, 160. 
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Σπάρταν ἔλαχες, ταύταν κόσμει, 114. 
σπονδάζειν πρός τινα, 188. 
στεγανός--- στέγειν, 98. 
στοχαστικός--δοξαστικός, 94. 
σύγγραμμα, 12. 
συγγραφόμενοι, 1Ὁ. 
συγκατατίθεμαι, ἀϑδρ8 οὗ, 118. 
συμβαίνει κακόν, αἰ μου ὅ ὄν, 67. 
συμβόλαια, 79. 
συμβουλευτική, 18, 
συμπεριφέρεσθαι, 184. 
σύμψηφος, 115. 
σὺν τοῖς φιλτάτοις ἡ αἵρεσις, 144. 
συναιτίος, 158. 
συνεσταλμένος οΟρροβοαᾶ ἴο ὀγκώδης ΟΥ̓ 
ἐπαχθῆς τ--Ξ προσεσταλμένος, 14]. 

συνίστασθαι, 124. 
συνισχόμενος, Ῥαβδῖνο, 67. 
συρφετός, 89. 
συχνοὺς τείνω τῶν λόγων, 159. 
σφίν ἴον σφίσιν, 166. 
σχεδὸν γάρ που, 67. 
σχῆμα, 141. 

κατὰ τὸ σημαινόμενον, 89. 
σχήματα, νϑτῖου5 Κιπα5 οἵ, 58. 
σώζειν τε καὶ σώζεσθαι, 143. 
σῶμα, σῆμα, βυβῦ 5814 Ὀγ ΗἩφυδο 8, 

57. 
σώματος θεραπεία, ἀἰνίβίοη, οἔ, 87. 
σώματος μαχθηρία, 126. 
σωφροσύνη δα δικαιοσύνη ὩΘΔΙ]Υ 6011- 

οἷά6 1ῃ 86 ΒΘ ΡΆΡΙΙΟ, ἰχ. 
-----Ξ-..------Ξ-- Λαο Ποα ἢ σύμπασα 

ἀρετή, 150. 
σωφροσύνη, τἴϑ Μ146 56.158 ἴῃ (ΔΟΥΡΊΔΒ, 

181. 
σώφρων δια ἄφρων, ὃ [Ἀ]56 Δ 0 6515, 

180. 
- 8δηᾶ δίκαιος, ῬΔ87Δ]]8] θα. θ6- 

ὕψοοῃ, 131. 

ἜΣ: 

τὰ αὑτοῦ πράττειν, τηρδηϊηρ οὗ ἴῃ Βο- 
ῬΆΘΙΙΟ δηα τὴ ἀογρίαβ, 172. 

- καλά, 118. 
--- κομψὰ ταῦτα, 168. 

- μεγάλα μεμύησαι πρὶν τὰ σμικρά, 
100: 

-- μεταξύ, 48, 44. 
-- πρὸ τοῦ δύ᾽ ἄνδρες ἔλεγον. εἷς ἐγὼν 

ἀποχρέω, 128, 
τάξις, 125. 
ταὐτὰ ἴοΥ ταῦτα, 81. 
τάφος ἔμψυχος, 178. 
τάχα, 89. 

ΙΝΌΕΧ 1. 

τάχ᾽ εἴσομαι, 10. 
----- ἐπειδάν, 1Ὁ. 
τεῖχος, τὸ διὰ μέσου, 21. 
τέλος ἕξει τῆς ὀλήθείοιι 86. 
τετρημένος πίθος, 9 
τέχνη, [θο 108] Β61η56 οἵ, ν, 

- ἐπὶ τῇ ψυχῇ, 960. 
τῷ σώματι, 10. 

τεχνικαί πραγματεῖαι, 118, 
τεχνογράφος, ν 
τὴν ἐν Σαλαμῖνι, 1δ2. 
--- ἀρχὴν Ξε “ἴπ {Π6 δγϑῦ ἰηδύδῃοο;,᾽ 

ἃπὰ δι πθρ᾽., “ποῦ δὖ 8]},᾿᾽ 66, 
τί ἦν εἶναι, 180. 
--ς οὐχὶ- ἔφρασας; 122. 
τιμή, ὙΥ ΒΘύ ΠΟΥ Ρυΐ ἔου τίμημα, 109. 
τὸ ἐπὶ τούτῳ, τὸ ἐπὶ τῷδε, Δάγοι 18], 

148. 
- μέγα δύνασθαι, 4δ, 48. 

ΟἸαἴον Ῥοϊ]δέεᾷ, 47. 
- παρὸν εὖ ποιεῖν, 114. 
-- τῶν πολλῶν ππ ἘΣ 148. 
τοιχωρυχεῖν, 186. 
τὸν Μαραθῶνι, ποῦ τὸν ἐν ΜΕΡΆΒΩΥΕ 

162. 
τούτου πρόσθεν, Ἰταξουροϊαίοά, 42. 
τραγῳδίας ποίησις, 120. 
τρί ἄττα ἴοΥ τρία ἄρα, ϑά. 
τριβή, 118. 
τριόδος, 108. 
τυφλώς ἔχειν, 67. 
τῷ ὄντι, 1868 οἵ, 86. 

ὑπάρχειν, 82. 
τινί, ποῦ ἔν τ., 165, 

ὑπέδυ, 87. 
ὑπερφυεῖ ἃ ὡς μεγάλῃ βλάβῃ, 64. 
ὑπερωτῶν, 
ὑπὸ μάλης, 46. 
ὑπό τι ἄτοπα, 99. 
ὑποβάλλειν, 92. 
ἐξ λει ὑποδέχει ἴῃ ΧΟΠΟΡΒΟΗ, 

ὑποδύεσθαι, 10. 
ὑποκεῖσθαι, 10. 
ὑπολαβεῖν, 11. 
ὑπόξυλος, 178. 
ὑπόσχες, 109. 
ὑποτείνεσθαι, 7. 
ὕπουλος, 68, 1δ7. 
ὑφ᾽ εἱμάτων, 46. 
υω, γΟΥΡΒ 'π, ψμούμον πθοα ὈΥ Αὐξο 

τυιΐουβ, 106. 



ΙΝΌΕΧ 1... 

ᾧ, 

φιλία, φιλότης, ᾿Αφροδίτη, Νεῖκος, 
γηθϑηϊηρ οὗ ἴῃ Τὐτηρθάοο!65, 189. 

φιλόνεικος εἶ, 148. 
φλυαρεῖς ἔχων, 91. 
φορτικός, 74. 
φρουρά ἴοΥ δεσμωτήριον, 170. 

ΧΟ: 

χαραδριός, 10]. 
ἴὴ ΒΑΌΓΙΙΒ ἃ βιηστηρ διχ, 

10. 
χαραδριοῦ βίος, 1Ὁ. 
χασμᾶσθαι, 88. 
χειρούργημα, 10, 
χειρῶν νόμος, 78. 
χλωρὰ καὶ ἄναιμα τὰ πράγματα, 179. 
χρῆμα ΔΡΡὈΙΙδά ἴο Ρογυβοῃβ, 160. 
χρηματιστική οοτὴρ. σι δίκη δπα 

ἰατρική, 
χρυσῆν ψυχήν, 84. 
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Ψ. 

ψελλίζεσθαι, 81. 
ψῆν, 102. 
ψῆφον θέσθαι, τοὺ καταθέσθαι, 118. 
ψωρᾶν, 102. 
ψωρῶντας Ῥούζον ὑμαῃ Ψωριῶντας, 10. 

Ω. 

ὦ φίλη κεφαλή, 148. 
ὧν ἴον ὥς, 96, 
ὡς ἴῸΥ ἤ δέου. οοχηραγαίϊν, ἃ θδ8τ- 

Ῥδυΐβσῃ, 1Ὁ. 
ὡς---ἄἄν χὶῦ ορύαὔϊνο, 16. 
--- ἂν δόξειεν οὑτωσίν, 185. 

εἶναι, 164. 
ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖν, 74. 
-- γε διακόνους εἶναι, 159. 
ὡς ἔπος εἰπεῖν, 10, 11, 118, 1δ4. 
--- ἔχει ποδῶν, 182. 
ὡσαύτως οὕτω, 29. 
ὥσπερ ἂν εἴ, 67. 

- αὐτίκα, 75. 



ἸΝΌΙΕΧ 1. 

Α. 

Αορίηδ, ἔτ ἰο ΑἴΠοπ5 ἔτοτὰ, 141. 
ΑἸοΙ Ιδά65, 168, 

γϑᾶν οὗἨ 15 ἀθδίῃ, 78. 
Π., [86, Βρυυοῦβηθδ οὗ, ὅ, 

49,61. 
-......----.. ἘῪ 5οΙὴ6 [8156 ]γ αὐὐει θαξρα ἴο 

ΧΘΡΟΡΒΟΗ, 49. 
ΑἸοχῖβ, οόσηϊο ρορῦ, οἰδοά, 98, 
ΑἸ ογαύϊομ, 98. 
Απδομτοηΐδιη ἴῃ ΑΟοΥρΡΊ 5, 79. 
ΑΠΒΟΒΥΟΠΙΒΧῺΒ ἴῃ. Β]αΐο, 48, 1δ8, 
Απδοο]αίῃϊα, 14., 1δ. 
ΑἸΔΙΟΡῪ, [8]56, 1η αοτρῖαβ, 160. 
ΑΠΘΧΑΡΌΓΕΒ, 99. 
Απάγου, 85. 
Απὐιϑύμοηθϑ ὁμαυδοίου θα, νἱἹ. 
Αηγύαϑβ, ὑποαρὴ μοχθηρός ποὺ φαῦλος, 

82. 
᾿Αογχϑύ, ἴοτοο οἵ, 122. 
ΑΡΟ]1ο Ῥυθμῖαβ, βωμούαανυ οὗ, δῶ. 
Αφο]ορΐα, ὑμ6, 164, 106, 172. 
ΑΡΟΒΙΟΡΘ515, 41. 
ΑΡυΪοῖα8, Χυ]. 
Ατοβοΐδαβ, 128, 171. 

ΤΟΙΡῚ οἵ, 48, 
υἱὸς Σιμίκης, 49. 
Θηὐουα! θα ἘλπαΤΊΡΙ465, 10. 
Π15. ὕαϊοπῦ οχίο! θα ὈΥῪ 

ΤᾺ αογ 1465, 10. 
Ἀ15. ἰβίουυ, Ῥδυθοα αγ5. Οὗ, 

ἔοαπα ΟὨΪΥ τὰ Ρ]αἴο, 48, 
Τοηΐο ῬΒΠΟΒΟΡΙδυ, ϑοογαΐαδβ᾽ 

ΘΑΥΪΥ ὑγδιηϊηρ' ἈΠΆΘΥ, 74. 
Αὐοβ]οομα8, ἐασταοηῦ οἵ, νυ] 5} 0 

οἰΐαα, 7. 
ΠΕ ΞΕΕΝ 1:71} 
-------.-..:οο.. Ἡπιοίου, 122. 
--..-ο.οΘ.Θ.:.-: ῃούοι, οἷδε, 84, 86, 88, 

184, 149, 161, 164. 

Αὐιδύορϑηθβ, Εἰοοϊθϑιασιιθαθ, β814 ἴο 
γα]οα]6 ὑπΠ0 ῬῬΙαύομϊο (ὐὐτητηοι- 
γγϑα τἢ, χχ. 

Αὐιβίου]ο, οἰἱβα, 42. 
-- οὐ ὑδ6 υπΐγ οἵ νἱτῦμθ, ἰχ. 

-------- ϑορἈ. Ἐ]θηςἢ., 74. 
-- ἩΠϊοβ, 84. 

Αὐπϑῃτηθῦϊο, διηοηρ {Π6 αγθοῖςβ, 12. 
- ΒΡθοίχηθῃ οὗ, ἴῃ Τ᾽ βϑαούθίαβ, 

10. 
Αὐπθβταθῦϊοαὶ ϑαυδ!ν αἰδυϊηρυθηρα 

ἔτοότη σϑοχηθύμο, 198. 
Αὐπμο]α οἡ ΤΠ πογα! 65, οὐρά, δῶ. 
Αὐβθηϊαβ, οὐρα, 184. 
Ασῦ, ἀδφοογαῦϊνο δηα τποίουϊοδὶ, 38. 
Ατὖβ δῃηᾷ βοίθῃοθϑ, Βα θουαϊηδύϊομ οὐ ἴο 

ἃτι ΘὕΒ108] ἰανγ, ῬΘΟΌΠ8ν ὅο αοΥρ δ, 
1} 

Αὐῦϑβ, οι], σοηαβοα τῇ ὑποβο 
ὙΠΟ. ἀπ αὖ ῬΙΘαθασο οὨΪγ, 1δδ. 

ΒΙΡΉΟΥ δηα ἰονγου, 10. 
Αὐί]ο]ο, δή πε: Ὑ 1: 
Αϑῦ, οογτθοΐθα, 78. 

οἰδρᾷ, 170. 
Αϑυπάοίοι, δ1, 72, 70. 
Αὐμθηδθαβ, ἜΞῚ 07. 

τ ------..... δ αἰοᾶ: 48, 129, 
----....-........ ΝΜ Ὁ]ὰὺ6 οὔ γἷ5 Θοσαβαῦ οι οὗ 

ἘΪ]αἴο, 49, 129. 
----.-.-..-.-.- τόποις 166. 
Αὐἰμθηΐϊαη. ῬΘΟΡ]θ, 105ὑ1Ποαύ!οη 

1δ2. 
Αἴμθηβ, ϑσηοιι5 ἴῸΣ οοοα Ὀυθδά, 160. 
Αὐὐγβοίϊου, 185. 
Απρτηοηΐ, ἀοπθύα], 61. 
Ααἱ]ούϊο, αἸ51Πκοα Ὀγ Ῥ]αΐο, 119. 
Αχιοομαβ, ὑμ6, ᾿αἰογροϊαίϊοι ἴῃ, ὃ. 

οἴΐρά, δ6. 

οὗ, 



ΙΝΌΏῸΧ 1]. 

Β. 

ΒΔΌτΙα5, οἰοαᾶ, 10]. 
Βδάμδμ, θζ., οἰὐβά, 19, 96, 106. 
Βεϊίου, οἰὐοά, 41. 
Βαδυαύβναχ, 1688. 
Βοαβὺ-ἠδτηϊηρ, Ὀγοῦραῦ ὅο ρϑυίδοϊοῃ 

δῦ Αἴμθηβ, 76. 
Βοδαΐγυ, ἀοίϊηιόου οἷ, ὅ9, 
ΒΘΚΊςου, οἱδρᾶ, 170. 
ΒοΘΟΙσΗ, οἰῤοα, 141, 150. 
Βαίου, Βρ., Ἀ15 βγβύθτη σαῦμον Ῥ]αίοηϊο 

ἔβδη ὅϑἴοιοαὶ),, 129. 

σ. 

(8 1110165, ομαγβοξουζοϑα, 118, 
- ἃ Βρθοίσηθῃ οἵ [Π8 δημοκρατι- 

κὸς ἀνήρ, Χ. 
ΒΡΘΘΟΝ ΟΥ̓, ΤηοΥ6 ΔΡΡ]1Ο80]6 ἴο 

ῬΙαῖο {μ8π ϑϑοογαίθβ, χυ]]. 
------ Πραομιϊθτὴὰ οἵ, ποὺ ἐπαῦ οἵ 

Αὐιδύρραϑβ, χὶχ. 
- δ15 ὕβρις, 102, 
- θϑαΥμθϑῦ 1ῃ ΠΒ ΔΥΏΪηρ ἴο 

Βοογαύίθβ, 140, 
-- ἃ Τη8ῃ οἵ σδηῖ,, 148. 
- 8 ΔΟΤΏΙΤΟΥ οἵ ΕΠ ΘὐοΥΟἸΔΉ8, 

1δ9. 
------- ἃ ἀθϑρίβου οἱ Θορ ϊβῦβ, 10. 
Οδηποητι8, ρβθρμῖβτα οἵ 1δ2. 
Οὐβααροῃ, οἰἑαα, 128. 
86, ομδηρο οὗ, 199. 
Ομδηρθ ᾿ΠῸμ} αἸγθοῦ ὅο ΟὈ]ααο, 142. 
ΟΒανδάγιδαδθ, τηοάθη Πϑῖηθ οὐ {ῃ6 

Ῥίονϑι ἔσ106, 101: 
ΟἸΒδιυγηϊᾶθβ, οουιβίη οὐ Ῥ]δΐο, χίν. 
----.------ς - [86, οὐσαάθηρδβ οὗ, 180. 
ΟΠ γιά οὔμ]οβ, ΠΠ]τοη 685 οὐ ἰο Ρ]Ϊδ- 

[οη]ο, ψἹ]. 
ΟΠ γυβοβίοχω, οἰὐθά, 174. 
ΟἸοΘΓο ὑγδηβί αὔθ ουρῖδβ, 49, 

-- 46 ΟΗΟΙ 15 οἰὐοα, δ7. 
αἸηοῃ, 128, 148. 

- 15 ΠΡ να ὗν, 125. 
-- οϑδὐχδοιζοα, 18]. ἔ 

ΟἸποβῖδβ, στ] ἀϊο]θα Ὁ ΑΥἰβθορ δ 88, 
110: 

ΟἸδββιβοδύιου, βοϊθηθῆο νᾶὰθ οὗ, 117. 
Οορθοῦ, αἰἴοα, 8, 28, 82, 96, 106, 152. 

σοπίχονοχίοα, 178. 
Οὐτθαϊθ5, νγοσαθῃ ϑχοϊ ρα {τΌτὰ, 121]. 
Οοπδίχαοίίοῃ, ΔὈΡτονϊαΐβα, 9ὅ, 122. 
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Οοπϑύγυούϊοηβ, Β]οπάϊηρ; οὗὨ ὕνο, 72. 
----.-Ὀὃὅὕ0Ὀ0.0Ὀ0. υἱὔ! ὅπως, ναυιοῦν ἴῃ, 

70. 
Οορε, Μύ., εἰϊεά, ἵν, 24. 
Οτοίθ, οἱαββεα ὈγΥῪ Ρ]αΐο τινα {86 

Αβιδῦϊο 15].πᾶβ, 167. 
ΟὐἸτηΐη 815, Ὀοα165 οἵ, ἜΧροβοᾶ, 189. 
Οὐτῦϊδβ, ἀπΠ016 οἵ Ῥ]δῖο, χῖν. 
Οὐτύϊαβ, [Π6, οἰἰοά, 170. 
Ογηῖοαὶ ρδύδάοχ, τοίαίαξιου. οὐ ἴῃ 

ῬΆΔ]ΘΌυΝ, 48. 

1). 

Ταπδὶά5, [8016 οὗ, τπουδ]1Ζοά, 98. 
Ἰλαὔίϑτητιβ, 70. 
ϑοπηϊύϊομ, ᾿ν, 1. 
Τθετηοογϊύαϑ, οἰζοά, 102. 
Ἰογαῖιβ, βοὴ οἵ Ῥυυδιηροβ, 71. 

ταθηδίομθα ΡΥ Προ0]15 δπᾶ 
ΑὐἹβύορϑηθϑ, 10. 

ὃ. ὑπ] Υ ΘΙ, ΟἹ. 98, 72. 
Τ)ι] θοῖο πα τῃμϑίουο, οοπ γαϑὺ οἵ, 8. 
Τιοποίοπιν, ϑοοιδίιο, 122, 154. 
Διοηνβαβ 1., Βαρροβθα 8] δῖοι ἴο, 

188. 
------ ἃ τϑὴ οὗ Ἰιδουα Ὺ ΔΟΘΟΙΩ- 

Ῥ᾿ΙΒῃταθηΐβ, 10. 
Θιβ) ποῦν βΒυ])ορίθη ἴῃ ΟΟΥρΊα5, 

δ8. 
Τοιδύσιθαῦνο 1υϑύϊοθ, 199. 
Τοῦτο, οὐρα, 22, 67, 78. 
Τϑ͵ομδάβου, [)ν., οἱἰοά, 148. 
Τγαϊκθη όσοι, οἰἴοα, 158. 
Ἰαφίοχ αυδοβύϊο, 40. 
Τοαῦθ5, ὑβθουν οὗ, 51 ὐ]γ τουομοα Ὀγν 

ῬΙαΐο δμᾶ Αὐἱϑίουο, 131. 

Ἑ. 

ἩΠοο]οϑίαζσαβϑο, νυ 6. ὈΥ ΑὙἸΒΟΟΡ 868 
1ὴ τἹ1οα]6 οἵ ὑμοὸ Ρ]αἴομιο Οὐὐσαχηοη-. 
γγθ] (ἢ, χχ. 

ἘΠΘΉοἤ 5, Βοοναίϊο, 109. 
ἘΠ]Θαβ᾽ηϊδ, 16556} ἀηα σγοαῦθι", 10. 
ἘΠΠρΡ56 οὗ ριδροβιύίοῃ, 161. 
]11ρ86 οἵ δεῖν, 69. 
ἘΠ γη516Υ, ἴῃ ΝΜοά., οἰἰοα, 7. 

--- οὐ παν. Ηρυδο]. οἰὐθα, 6]. " 
Ἰυηρθάοο]ο5, οἰὐοὰ, 199. 
---------.- δὴ Ἐοϊοοίϊο, 100. 
-------..-.-..-.ἕ -ῬΡοχτοχοὰ ἔοι Ργύμα- 

Θοχθϑηβ, 10. 
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ἘχαΡΘάοοἾθ5, βθιηϊ- ΡΥ Προσθδη, 508- 
Ὁθην ΟΡ. 1...5. 

ἘΡΙΟΒδυτητιβ, οἰἑϑά, 128, 
ἘΡρΙβ.165, ῬΙ]αύομϊο, φϑηυϊηθηθ88. οὗ, 

χηδηὐαϊηθα ὍγῪ ατούθ ἂπᾶ Οὐοροῦ, 
ΧΙ], 

ἘΡιβύϊο τὰ ὑμ6 Ῥμδθάγυβ, ἃ ρϑηαϊηο 
ψΟΥΪς οὐ Τγβίδβ, 111. 

ἘΡΙΔΡ Ϊα5, 0Π6, οὗ ἀοΥρίαβ, 176, 
Ῥααδ] αν, Β.ΤΩ}016 8ἃηα Ῥγχορου!οηϑὶ), 

199 
ἘΜ 1ο5, ΟΠ σι ϑθϊδη, Π1|κοηθ85. οὗ ἰο Ρ]- 

[ο0Ή10, Υ]]. 
ΤΠ ΥΙΩΟΙ]ΟΡΎῪ, 14186, 98. 
ἘΠ .Ο]1465, ὑμ6 μοϑὺ οἵ Ῥ]αΐο, χυ]. 
Ἡμπιογαΐοθ, Ὀσοΐμου οὐ ΝΊοῖδβ, δῶ. 
ἩαυρΙά65, Αὐὐορα οὗ, ἀθβουι θά, 80, 
---..-------- ΗἹρΡροϊγίυβ οὗ, οἰϊοᾶ, 170. 
ἘαΒΘΌ1α5, οἰὐοά, 166. 
υχιύμοαβ, μα Ῥυύμβαρογθαη, οοῃ- 

ἀοχηηθα 5. ]1ο146, 97. 
“ ἘἩχαριύαϊον οτηπίαῃ Ἐοίογατσα," 

581α οὗ Ῥ]αἴο, γν11. 

Ἐ, 

ΕῚΠμ6 αχὐίϑ, δ] ον ἴῃ {π6 Ῥ]αὐομϊο 
βέδξα αμᾶθυὺ οογίδιη οοπαϊθοηϑ, 119. 

Ἐαύαγο ορύαυινο ᾿π ΟὈ]ΠΙααδ οταῦϊο, 78. 

α. 

Οἰα]αύίδμβ, 50. δὰ] 5 Εἰριϑέ]6 ἴο, οἰ οᾶ, 
δ]. 

Οοηϊῖνο, 586 οὗ, 146. 
Οἰθορυδρμῖοαὶ αν ΒΟ η8, Θοοου]ηρ᾽ ἴο 

ῬΙ]αὔο᾽ 5 ὁοῃ Θχ  ΡΟΙΆ.168, 167. 
αοοα δπᾶ ρῬ]θαϑαχσθ, ᾿ἀθηθ θα ἴῃ Ῥτο- 

ἰᾶσοναθ, οοηὐγαϑύθα ἴῃ ΟἸΟΥΡΊΔΒ, 
ΧΥΠ]. 

Αοοά, μον ΔΓ ΒΥΠΟΉΥΤΊΟΙΙ5 1 τι86- 
δα] ἴῃ αοΥρῖδβ, ὅ7. 

βίθηαχα οὗ Ῥοδαΐγ ἴῃ Ῥ]δΐο, ὅ8. 
ποῦ ἸαΘΗΌ108] 18 Ῥ]ΘαΒΌΥΘ, ΠΟΥ 

Ῥαῖῃ ΜΙ 6ν]], 110. 
αοΥρίαβ, 15 Πγϑῦ νἱβιὺ ὕο ΑἰΠΘΗ5, 11. 

-- Ὠ15 ΤΠ6ΥΔ] οὐδύιοη, 11]. 
-- αἸζΐο, ομαγδοίουϊζοά, 176. 
-- οἴμιοαὶ ἀορτὴ οὗ, ταθη οηθα 

Ὀγ Αὐϊβίου]θ, Βα πα]ρά τὰ ὑπο Μϑμοι, 
11: 

- ἰτοαϊπαθῃξ οἵ, 1ῃ ἀϊαϊοραθ, ἵν. 
-- Β15 8ρῸ, 10. 
-- ΟἸΔΠ1ΒΟΙΘη06 οὗ, 4. 

ΙΝΌΕΧ ΤΠ. 

(ἀοΥρ 88, 5106] βγὴϑ οἵ, 10, 
- ΠΌΠΥ οὗ 109, 180. 
- ἱναρτηθηίβ οἱ, 175. 
-- ΒΡυΧΊΟῸ 5 ΒΡΟΘΟΠ 65, 177. 
-- δ15 ΟἸγιωρίοῦβ, 178. 
- μῖ5 Ῥυύβίουβ, 10. 

ἘΤΑΙ, ἢ18 ἐγκώμιον εἰς ᾿Ηλείους, 
10. 

------- εῖθ. ογδύϊοῃ “ 1ἢ Ῥγδΐβθ οὗ 
ἈΘΆ1]165,᾿ 10. 

- υχτιὐξθῃ γουϊκ οὗ, οὴ ΕΠ ϑίουο, 
10. 

-- μαῦὺ Ῥουῖο]ο5 γα μ185. αἷ5- 
61Ρ]6, ἃ Ἰαἴδ [8}]6, 10. 

- ταϑίδρμουβ οἱ, 179. 
- Ρ᾽θαβδηγΥ οἵ, 180, 
- ἢ15 ἐξαρίθμησις τῶν ἀρετῶν, 

181. 
- ταϊοα]οα Ξορ ἰθὺ πὸ ῥτο- 

[ο55θα ὕο ἔθος νἱσύαο, 10. 
-- οἴβιο οἱ οοχωχηθηαθά ὈΥῪ 

Αὐϊβίοί]θ, 10. 
-- τοργαβ ψισῦιιθ 85. δαυϊναϊθηῦ 

ἴο οἰποίθμου, 1Ὁ. 
- [ἢγ66 βϑυτηρ οὗ, 189. 
-- Ῥίταβθ οἵ, δἀορίβα Ὀγ Αὐἱβ- 

[ΟΡ 8 Ώ65, 10. 
- 15. ἀοβουιρύϊοα. οὐ ὑταρθάν, 

10. 
- ἀἸούπτηῃ οἵ, Ἔχ ρ]αϊπδα, 10. 

----.-ὄ ῳἸομρ ον οὗ, αὐξειθαίοα Ὁ 
τη 561} [ο 15 ἐθυαρϑύδῃοο, 10. 

-- ἰαϑῦ βαγίηρ οὗ, 184. 
-------- μὰ ΤΊΒ165, ὕμ6 1. ὈΥΘΟΒΥ]ΟΡῪ, 

8. 
--ῦμο, ἀαΐθ οὐ ὑμ6 ἀϊαΐοραο, 

ΧΥῚ, χῖχ, 168, 
- (αἴθ οἱ, δοοογάϊηρ ο 

ατΥ, 48, 

1, γ815, 48. 
- Οὗ ἸΙαΐου ἀδίθ ἔμαπ π 6 

-- βοθρῆθϑ οὐ 86 οοῆγρι- 
βδύϊοῃ, 4. 

- δὴ δὑβιοο- ΡΟ [108] 
αϊδ]οραθ, νἹἱῖ, ἴχ. ; 

-- ποῦ ἃ ἰγϑαύϊβθ οὐ ἘΠ 6- 
ἴοχϊο, ἵν. 

.-----.--.-.-.-. -α ΥΑΔ 15 ΔῺ ΘΡΟΘΒ 1ῃ {Π6 
στον οἵ ῬΙαΐομιο ϑυβίθη ὡπα οὗ 
ΤΩΟΥΆΪ ΒΟΙΘΏΟΘ, ΜΠ. 

- ΟΥὐάον οὐ Ηδιυιηοην, 
{86 ρουγαΐμαὶ 1468 οὗ 10. 

- ΔΗΔΙΟΡῪ δούνδοη τ 
δηα {π6 ἘΠ ΘρΡΆΡ]1Ο, ΧΙ]. 

«-τςὉ.ψ-...... Ἰἀθηθιῦν οὐ Ὠοίϊομϑ ἴῃ 
αοΥρίδβ δηα ἘΘΡΌΡ]1Ο, χ. 



ΙΝΌΕΧ 1. 

αονρίαβ, ἐδο, 8. ᾿Απολογία Πλά- 
τῶωνος, ΧΥΊΙ. 

ποῦ Δ 1 ΟὙΥΘ ΔΙ, χὶχ. 
- ἴομϑ οὗ ρο]ύϊοα] ἀ6- 

5Ρδῖν 1η, χὶν. 
-- πα! βουϊταϊηδὐϊηρ 56- 

ψουϊὺγ οἷ, χῖχ. 
-- Ὑθδβοηϊηρ 1ἢ, ΒΟΙΏΘ- 

ὑληγθ5 ἀποομνιμοῖηρ,, 108. 
-- Εχδρ ογ 0.8 1ῃ, 140. 
-- ῬΥΌΡΠΘΟΥ οἵ ϑοογαΐθβ᾽ 

ἀοαῦα ἴῃ, ΧΙ. 
-- ΔΩΔΟΒΥΟΏΙΒΙΩΒ ἴῃ, 79, 

πατασσπσσανς 

199: 
τὺ οἰὐεά, 18, 20, 21, 42, 49, δ1, δ2, 

ΤΟΒΖΙΕ 2» 75. 
ατοίο, Ηϊβίουυ οἵ ἄχθθοθ, οἰξβᾶ, δῶ, 

160, 161. 
--οσσπσπα- οοπύχονοτί- 

ο(, ὅθ. 

θῖν 

Ἡδρρίποϑϑβ, Ροά]γ πᾶ τηθηίαὶ, 66. 
Ἡδυϊηοην, ὑμ6 σϑυταϊηδὶ 1ᾶθα οὗ {ῃ8 

ἘΘΡΟΌ]Ϊο, ν 11. 
δια οὗ {π6 ἀονρίαβ, 10. 

Ἡδυθαηρ, Εαυιριάθβ Ῥοϑυϊθαθαβ, τθ- 
ἔουχρὰ ἰο, 84. 

Ἡδοιηαογῇ, οἰἰοα, 165, 168. 
-- οοπύχονογίοα, 179. 

ἩδΙοθηδθ Εἰποογαΐασχη οὗ ᾿βοογαΐοβ, 177. 
Ἡρϑπαϊδαγβ, 7. 
Ἡυδοὶ 65 Ῥοπίϊουβ αυοίοά, δδ. 
Ἡ δυδοϊζι5, ἀμ θοάοΐοι ἔτοση, ὅθ. 
--..-.-..-...ς-.ἕ οἸἷ64, 96. 
----------- οὀχρ]αϊπαᾷ, 97. 
Ἡδυγδημ, ὦ. Εἰ, σατιοῦβ Θιιθηἀαύϊοι 

Ῥγ, 148. ; 
α., οὐρά, δθ. 

Ἡδυτηόρθηβθδ, οἰδθα, 176. 
Ἡογοάϊουβ, ὑμ6 Ὀτούμον οἵ αουρίδβ, ὄ. 

{86 δ Ι γυαθυῖδμ, 10. 
Ἡβγοβίαβ, οἱ, 72, 77, 119. 
Ἡ!ρρίδβ, ἴῃ Χϑπόρβοη, 92. 

-- 11., οπιοπαδύϊοη οὗ, ὅ9. 
Ἡ Ἰυβομὶρ, οἰεᾷ, 14, 20, 29, 88, 69, δὅ9, 

θά,, 85, 96, 106, 119, 120, 180, 184, 
141. 1δ2. 

Ἡοχηοοϊζοϊοπΐομ, 90, ἼΩΝ 
Ἡγροιϊάθβ ρστὸ ΕἸ Χθηῖρρο, οἰὐθα, 74. 
᾿λήμς χρὸ ΤγοΟΡΆ., οἰἰοα, 70. 
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1, 

Τηαιῆογοηῦ ὑμιηρ5 ἀπο, 48. 
Τηδπούϊοῃ, Ἰτηροτγ θοῦ, 105. 
Τηδηϊθῖνο οροχθροίϊο, 146, 
Τα ον ΡΟ] ]οη5 1ὴ ἰοχύ, 112, 118, 
Τηξογτοραύϊομ, ΟὈ]αὰθ ον ἀϊσγθοῦ, ἰπ- 

βύδῃοοϑ οὗ ἴῃ Ῥ]αΐο ἀουδίοα, 164. 
ἸγοηΥ, δοογδῦιο, ᾿ηβύθῃοοβ οὗ, 6, 70. 
Τυτβιο,᾿ οαὖ οἵ ρΡΙδοο, 140. 
Ἰϑβοοχαΐοβ, 42. 

οἰξοᾶ, 84, 58, 78, 81, 167. 
κατὰ τῶν σοφιστῶν, οἰζοᾶ, 

1589. 
ναρ"., οἰοα, δὅ9, 
ἩΙοη8ο Εἰποοταΐατη οὗ, 177. 
γγοΐθ ΒΡΘΘΟὴ Αρδϊηδὺ ὅο- 

Ῥιδύβ θαυϊυ, 84. 
----..---- ἢ156 Ιηβηπδίοιβ δρϑιηβὺ 

ῬΙαΐο δια ἢ15 βεμοοὶ, 79, 181. 
Βιαίθα ῬΒΙ]ΟΒΟΡΒΥ, 81. 
8ΟΙςηο] αροθ 1085 

{10} 8] 1.568, 10. 
----.-------.- δὴ Δρο]οριδὺ ἴον “Ὁ πῖνου- 

Β:Ὁ ϑύπαϊοβ,᾿ 10. 
ΌΠ]ογ5 μα ὑτγδάϊίουβ οὗ 

αοΥρῖδβ, 160. 
Τύδοϊδτη, 80. 

οἄποῦ- 

΄. 

115 ΡοΟ]]αχ, οἰΐοα, 166. 
«πδύϊοθ, δοοογάϊηρ; ο Ρ]αῦο, ἃ ΠΑΙΥΛΟΙΥ͂ 

ΟΥ̓ ΡΙΟΡΟΥΌΙΟΗΙ, ἰχ. 
ἴῃ {η6 ῬΘρΌΡ]1ο, δαπϊναϊθηῦ ἴο 

γἰνύαο ἴῃ ΟὍΘΠΘΙΑΙ, 10. 
ἀοβηρᾷ Ὀγ ΟΔ1110165, 90. 

1. 

ΤΆ 65, ὑπ, ουχθηαοα, 61. 
Τδοοπίβτη, δὐυιαϊοα ἰο ϑοοαύθς ὈΥ 

ΑὐἹβύορμδμϑβ, 149. 
αϑδοίβα ὈΥ ὑπ οἸβΆΥΟΒΒ, 

10. 
Τιδοξαμύϊαβ, χν]. 
Ταν5, ὑμ6, γοίουσρα ἰο,. 46. 
Τιραῖςτο, οἱὐθα, 21, δ2, 109. 
Το ΘοΙς, οἰϊοά, 102, 107, 166, 169. 

οὐ ῬΒΥυ πο 5 οὐρα, δ0, 107. 
Ἀρ]Δορἢ. οἶὐοα, 109. 

Τιοοῖτο, οἰνθα, 42. 
Τιορ᾽δύϊο, 12. 
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Τιοηρ 4115, ὑπ6, 21. 
Τμαοδῃ, οἰϊεάᾶ, 14μ4. 
Τγοῦγριβ, 199. 
Τωγ5185, θρ β]6 ᾿ῃ ῬΒδθάχιϑ, ἃ σθ μη 8 

τγουνῖς οὗ, Π]. 

Μ. 

δηρο, ΜΙΔΠΡΌΠΙΖαγΘ, 358. 
ΜΜβάϊοαὶ ῥγοίββϑιοη, [6γὰ} ἴῃ ατθθοθ, 

148. 
ΜοίμοΙτο, οχηθπάδίιοι οἵὗὁἨ Οὐουρὶαβ ὈΥ, 

188. 
6165, ΥἹαΙοα]6α Ὀγ οογαΐο ρορίβ, 119. 
ΜοΙὐα5, Αἰ] βοὴ ἰο, 88, 162, 
Μοηθχθηαβ, {χ6, ΘΗ ΔΟΒΤΟΠΊ51Ὼ 1, 129. 
ἍΜ 6ῃο, αἀἰβοῖρὶο οἵ (ἀουρῖδβ, 181, 

ὑμ6, τοίουυοα ἴο, 4.2, 
αυοίρα, 181. 

με λῦρει 123, 148, 
οὐἴτηθ Ἰτηραϊοα ἰο, 162. 
βΒᾶνγϑα ὈΥῪ {ῃθ Ῥεγίδπὶβ ΟΥ̓ 

Ἡριϑύφξοβ, 10. 
Μίμοϑ, 168. 
Μιδοοαθ, ἃ ὥγγδοιβαη, ουθαῦ ἴῃ 

ὀψοποιία, 156. 
--.---..--.οθοοΘ.ο.0ς:ὄ Σ15 0.6 Πιδῦ σοο κ συ -Ὀοοῖς, 

10. 
Μ55., δα μουν οἷ, βοῖ δβ1α9, 4. 
Μ υγβίδηβ, ὑΠ6, τϑοδυαθα 5. ὑπ γί π86 

οἵ τηϑηϊειηα, 162. 
Μίνυμ5, ὑμ6, ἴῃ αοτρὶαβ δηα ΠΡΌ] 1ο 

ΘΟΙΩΡΔΙΘΑ, χί!, 16. 
- ἰὴ ῬΏδθᾶο δηα ΒΒ ρΌὈ]]ο, Ἰαὔοι 

ὑμδῃ ὑπαΐ τὰ ἀονρῖαβ, 106. 
ΜυΌΒΠΙοαΙ ϑοοοὰηῦ οἵ χουνε ἃπᾶ 

ῬᾺΠΙΒΗγηθηΐβ δἰῦου ἀρ, 165. 

Ν. 

Νδαβιογάθθ, τηϑηὐϊοηθα ὈΥ ΧΟΠΟΡΠΟΠ 
Πα Αὐἱδύορμϑμηθϑ, 88. 

Νορδῦϊνα οομδύν. ἢ ἃ βαδδίαπὦϊνο, 
ῬΑ δ ηα υννὥιἐπουῦῦὺ δυὐίϊοϊο, 66. 

Νοο-ρ]αύομϊο ὑγι Πρ οἵ ΟἸγταριοάοχτϑ, 
90 

Ν Ἰοῖδϑ, Ῥα1Πῦ ἃ. θυ ]6 υιῦμιη ἐἶχο Ρ611- 
Ροϊτπβ οἵ ΒεαἊοοῆαβ, δώ. 

αἰἰίο, δ1. 

Ο. 

Οαΐμ5, ἀϑοα Ὅν ϑοοχαύοβ, ταούϊνο οἵ, 
41]. 

ΙΝΌΙΕΧ 1. 

Οαὐἶι5, γθοουηχηθη θα ἴῃ βἰχύμ ΕἸΡ᾿βΕο, 
41 

Οαγεβου, ὑμ6, αφποίεοα, 172. 
ΟἸγτάριουϑβ οὗ αουρίαβ, 178. 
ΟἸγιηριοάουιβ, ομαγδοίθυ!Ζθ(, 1. 
------ οἰΐεα, 9, 27, 28, 42, 47, 

ὅδ, 7ὅ, 82, 99, 100, 102, 104, 108, 
δ 114..191..193.,.197;.10}. 170; 
11: 

ΘΙαθη 66, 96, 
Νοο-Ῥ]αἴοηϊο {Ὑ] τὴ; οἵ, 

80. 
ππτππππσσοσο ΤΟΘαΙΠρ5 ἔγοτη, 4, ὅ, 19. 
Ορίὑεὔινο, ἴοΥ οοπαποίϊγο, 81. 

δέον Ἰπαϊοαύῦϊν ργθβθηῦ, 79. 
Οταύΐζοη οὗ Οἀογρὶαθ “ἴθ Ῥταῖδθ οἵ 

ἈΟΘΜΠ1685,᾿ 178. 
Οτάοσ, {86 ᾿ΒΘΥΤΆΪηΔ] 1ῖΙ΄οῷ οὗ ὑπο Βο- 

ῬΆΡΙΪΟ, γ 11]. 

Β' 

Ῥϑῖη ποῦ ἰἀοϑηύϊοα] τυ ὐἢ ου]], 110. 
ῬδυδάοχΘΒ ἴῃ ἀοΥρῖαβ, 190, 1857, 168, 
Ῥαυύιοιρ]θ, οασϑαὶ, 59, 
-------- οπη!βδίοη οἵ, αἰδον τυγχάνει, 

ἄτο.,.120. 
ῬΔΥΌΟΙΡ]65, αθθα Δαν! ]γ, 22. 
----...-....ο.οΘ.ςἕ ψζξΛΟΠΟΟΌΓ͵Β6 οὗ τη Β]αΐο, 10]. 
Ῥρδοοοῖςβ, ορὺ Ὁγ Ῥυυλ]δτηρο5 δηᾶ 15 

500 Πογηα5, 7]. 
Ῥργαϊοοαβ ὕμ6 ΤῊτα, 15 τϑιρ, 49. 
ῬουΊο]ο5, 129, 148. 

- τη] ἜΠΗ ΒΦηα]θα 1ῃ ΟΥ̓ ΔΒ, 
χὶχ. 

-- ἀὨΐδΙ 655 οὐ Ῥ]δίο᾽ 5 αὐύδοϊεβ 
οι, 1δ4, 1δδ, 1ὅ8. 

- 15. Θἰοᾳαθησο βρόῖθη οὗ 1ὴ 
Ῥτούαροιαβ ἃ ῬΏΔΘα ΡΒ, χὶχ. 

- ὙΠ οῦμο μ6 πηρχονθα {6 
Αὐποηϊϑη ομαγϑοίου, 148, 

-- Β15 ὕΠποουῖο ΔἸ] ονναποοβ 7α501- 
Παά, 125. 

-- δΔοσιβοα οἵ τιδίκιηρ ὑμ6 Αὐ}6- 
ΠΙΔΏΒ ΓΠ]ΘΙΌΘΗΔΙΥ, 149, 

- ἥὴθ πηροββϑα οῃ, 1δ0. 
- ἃ νομοθέτης, τοῦ ἃ διάκονος, 

1δ5. 
Ῥρουβαδϑίοῦ. ποῦ ὑμ8 ομᾶ δὲ ὑπᾶρὶο 

Ῥορέγυ, 121. 
ΠΤ ΡΕΩΜῈ ὑμ6, οἰἐ6α, 70. 

δρίβ.]6 ἴῃ, ἃ ΘΘΠΌΪΠΘ 
ὙγΟΥΪς οἵ Πγβ188, 11. 

βἰοαθοηοθ οἵ ῬΘΥΙΟΙ65 
ΒΡΟΙτθὴ οἵ ἴῃ, χῖχ. 

ῬΒδίοσαχῃ, δι οἵ, 21. 



ΙΝΌΙἊΧ 11. 

ῬΒΙΪΘθα5, ὑμ6, ομανδοίουϊζθά, 1χ, χυ 1, 
γοϊογγρᾶ ἰο, 48, δ7, 102. 
Ῥδββῆρθ σϑίουυϊηρ ἴο ΑἸἰ18- 

{8.6η65, νἱ. 
ἐῃθουυ οὗ Ῥ]θαβασο μα αοοά 

οομἰαϊπρᾷ 1η, 10, 108. 
ῬΟΒΒΊΟΪΥ τυυϊύΐθῃ ὕο τηθοὺ οὉ- 

͵θούϊομηβ ἤο χϑδβοῃῖηρ ἴῃ (ΟΥΡΊΔΒ, 
108. 

----...--ἕ στοαΐϑυ οοσαρ οίθῃ 88 οἵ, 180. 
ῬΆ1]ο, οἰὐρα, 96. 
ῬΆΒΙ]οΟΪδαβ, ραυ οι οὐ ὕΠ6 500] αὐξ}1- 

Ῥυίοα ἴο ἴα, 97. 
: οοΟμαἀοχηπηθρα βαϊοϊᾶρ, 10. 

ῬὨΙ]οπι 68, δτὴα οὗ {π6 βυγαϊίονν, Ῥυο- 
οὴ6 ὑμαῦ οὔθ πἱρ ὔϊηρα]θ,1η αὐθοὶς 
δαΐμουβ, 180. 

ῬΒι]οβίνϑίαβ, οὐρα, 58. 
ῬΒΥυομ5, οἰξοᾶ, 107, 
ῬΉγβιοῖδηβ, ρα Ό]1ο, 20. 
Ῥιμάδιν, ναστιοηὺ οὗ, Θχϑτηϊηρά, 77. 
Ῥ]αΐο, ᾿15 [θο πηρδ ἑοναγᾶβ Αὐμθηῖδῃ 

ΑΘΥΩΟΟΥΘΟΥ, Χ. 
-- δ15. ΘΑΥΥ ῬΟΙΔ 1081 ΘΧΡΘΙΙΘΏΟΕΒ, 

Χ ΤΙ: : 
-ἰβ ὁομποχίοι 1 ἢ τηθιη ο}5. οὗ 

8μ6 Τιτύγ, χιν. 
-- ,Ἵδἡ ἰὑπραίια, Ῥούΐβ ὉΥ 15 

[αν μου 5 δῃηα σού ου 5 5166, χγυ. 
--  Ὀυουρ!αῦ ἊΡ δὴ οἱσϑιοι, 152. 
- τορϑαΐβ ρατὺν ἰγδαιοηβ, 1Ὁ. 

------- δ15 ἀἸ5}1|κ6 οἵ ῬΆΘ]ο 116, χῖχ. 
-------- ΠΙτ561} ἃ σμϑίουϊοίδη, ν11]. 

-- ΡΙΌΡΑΡΙΥ βὑπαϊθα τἰϑύοσιο νι ἢ 
ἃ σίου ἤο ῬΆΡΙΙΟ 10, χν. 

δὶβ ἐυϑαϊγαθαῦ οὔ ΒΟΡ Β1βῦϑ,111. 
------ ἀδργθοϊαύθβ ὑμ6 πο ἃτίβ, ΥἹ]. 
-----..--ἕ Ὁ} 18] η1βγη ἴῃ, Ὁ... 
----- μον ἔμ αὐ τὐαυῖῶπ ἴῃ (ΛΟΥΡΊΔΒ, 

129. : 
-....-.-- 115 ΘΟ ατ8 οὗ Τταρσοᾶν, 120. 

- βαα ἃ ὑμπούοὰρῃ φῬογοθρύϊοῃ οἵ 
Ῥορῦϊο ΘΧΌΘ!]6 ποθ, 10. 

-- ᾿αὐθηδθιοι οἵ 815 τὰν ὑβῖοαϊ παυγδ- 
{ἰοη5, 166. 

-- ἰλαορίθα ἕο π6ὸ Οὐρῃϊο ροθϑίβ, 
10. 

δι ὈΟΙΥΟΥΤΟΥ Ττοσ ᾿ϑοογαῦΐοθβ, 94. 
------- ἀνδγηδῦϊο ἱσηραυ δ γ οἵ, 78. 

δῃδο-ἀαύθϑ ὑΠ6 ΟΡ᾿ Ιο 8, οὗο., οἵ 
15 οὐαὶ {1π|6, ΧΥῚΙ. 

-- Ομ ρΡ88 γον 1η αποὔα!!ο "5, 82. 
-- Βα θυ θαύοβ Αὐῦιο θααϊναἰθηῦβ ἴῃ 

αποὐδθϊοηβ ἔτότὴ Ῥορίβ, 128. 
------ γυονιμοῖδ] βχὴ5 1, 10, 

-- [Ό]αν δυγαησθιηθηΐβ ἴῃ, 9. 
-.-.---ὄ ΔΘΟΒΥΟὮΙΒΙῺΒ ἴῃ, 48. 
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Ῥ]αῦο, θρ:ϑύ]65 οἵ, οἱἱβά, 49. 
- Β15. ΟΥ̓ΟΊ Δ] πδῖὴθ Αὐιβίοο]Ἕβ, 

ξοῖς 
-- ἰαῖκοβ γτοΐαρϑ ἴῃ Νίοσδνδ, ΧΥ]. 

------- 15 ταν], [ὩΡα]ουα οχύθηὐ δηᾶ 
ἀυγαύοη δϑϑισηθα ὕο, ὈΥ δ18. Ὀ1ο- 
ΒΎΔΡΒ 6.5, 1Ὁ. 

-- ἷ8. βΒϑύνιοθ ἴῃ ᾧπ8 ΔΙΊ δὖ 
Ταπαρτὰ, Οουταί, ἀμ ἃ Π] ατη, 1Ὁ. 

----- 18 εὐχέρεια ἴῃ ὁμο οἰοῖοθ οὗ 
ἰθυγηβ, 191. 

Ὠ15 ὐύδοῖς οὐ ὑπὸ αδύποχυτι, 
122. 

ῬΙαίοπϊο ῬΙαϊορτιθβ, οὐ συ δὺ Ῥυϊποὶ- 
Ῥίο5 Ὡδιηθά, 1. 

ΘΔΥΟΥ δηᾷ Ἰαΐοτ, 
οοπύναϑὺ Ὀούνθθῃ, ᾿χ. 

ἀοοίγϊμα οἵ ὑχιραγυλθιοι οἵ {πὸ 
508], 97. 

Ἑριβύϊοβ, σ ΘΟ 655 ΟἹ, ταϑῖῃ- 
ἰαϊποα Ὀγ ατοῖθ ἃπα Οορθοῦ, χΙ]. 

ῬΊ]οαβατο πᾶ αοοάᾶ, Ιἀοπυῆρα ἴῃ {π6 
Ῥχτοίαροναβ, οοι ταδίρα ἴῃ ὑπὸ ἀον- 
σἷαβ, ΧΗ], 

ῬΙθδβαγο ὑμ6 πα} οδαβθ οὗ ᾿ἰγυῖο δπὰ 
ΑἸ γδταῦϊο ροούνγ, ἃμᾷ οὔ Τταροάγ, 
120. 

Ῥ]οαβατοβ, ᾿τηρυ]8, ρυθοθαρα ὃμα 8ὸ- 
ΘΟΙΩΡΔΏΪΘα ὈΥ ἀμδαβιηθβ8, 100, 

ῬΙδομδβτη οἵ δεῖν, 142. 
------.------- ἴῃ ῬΥΟΠΟΆΠΒ, 74. 
ῬΙ]αΐαχο, οἰἰοά, δ, θᾶ, 108, 166. 
ῬΙαΐο, ἴῃ 86 Τίοννβ, ρΡΆΙ1Ο μομου 5 ἴο 

Ῥ6 ραϊὰ ἰο, 140. 
Ῥορίτυ, ἃ Κι πᾷ οἵ ροραΐαγ ογαΐουυ, 121. 
Ῥοϊτῖο, ἃ θεραπεία ψυχῆς, 124 
Ῥο]τϊοιβ, ὑμ6, 96. 
Ῥοΐαβ, ομασδοΐου οἵ, ν. 

-- ἃ ἘπρΡμαϊϑὺ δα οοχοοτηῦ, νἱ. 
------- ρᾷπ8 οἡ Π1Β ΠΆΤΏΘ, ν, 98. 
.----ἕ Ῥαηΐοι οἵϊῃ ῬΠμδθάναβ, Υἱ. 

-- εὐέπεια οἵ, 10. 
Μ15 τέχνη, 6. 
αἀϊξίο, ἃ Τταρτηοηῦ οἵ 1ὴ αἸΔΙορθ, 

ν]. 
- Βδμα]θᾶ γυπθύουϊο ςϑυμθυιοα!]υ, 

15. 
Ῥοϊγρποῦύυβ, ὅ. 
Ῥο]γτάὰ5 οἵ Εἰσὶ ρΙ 465, οἰδ6ά, 96. 
Ῥουβοι, οἶα, 81, 4δ, 66, 80, 106, 169, 
Ῥγαγον, Νϑο- ]δίομϊο ὑμθουν οἵ, 191. 
Ῥτοοΐαβ, ομπαυδοίουϊζΖοα, 1]. 
Ῥγοοῦθ δῃᾷ ῬΒΙ]ουηθα ὑγδηβροβθά, 

180. 
Ῥχοάϊουβ, δροίοσιο οὗ, 8. ᾿ 
Ῥτγοξαρογαβ, ἀἸβοοῦχβο οὗ ομαυδούουϊζοα, 

111. 
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Ῥγοΐδροσδβ, 15 ἐπίδειξις, 11. 
-----.---- Ῥαταάοχ οὗ, τὴ Τμοδοίο- 

ὕα5, 87. 
{Πι6, Θαυ]οΥ Π8ῃ ἐμ αοΥ- 

δ᾽αβ, ΧΥΤΙ. 
ΘΙοαῦθηοθ οὗ Ῥουῖο]65 8ρο- 

Κοη οὗ 1π, σχῖχ. 
τΤοίουσρά ἰο, 42. 

--- ἃ ὑγδηβιίοηδὶ ἀϊδ]οραθ, 
180. 

-------.--.....ο.ὃϑ οὐρα, 170. 
Ῥγοόνουρβ, 8, ὅθ, 71, 78, 98, 108, 109, 

112, 114, 128, 137, 144, 147, 162. 
ῬΧΙΟΥΙΠΟΙΔ]5τὴ5 1η Β]αΐο, 10. 
ῬΆΌΙΙΟ τηθη ϑαοοθοάϊησ ῬρΥΊΟ]65, ἴη- 

[ουιουγ οἵ, 164. 
Ῥαηιβῃυηθπύ, σϑυθαϊ], ϑοοογαϊηρ ἴο 

ΡΙαΐο, 69, 66. 
ἰγοαΐθα Ὀγ Ῥ]αΐο 85 ὄσθιη- 

ῬΙΑΥΥ͂ ΟΥ̓́ ΘΟΙΥθοῦϊγο, ΠΘΥΘΙ ἃ5 σϑὺχ!- 
Ῥαΐϊγο, 127, 170. 

---Ξ.ὄ.------------.- “ Ὑρῃ ρα ]ο 18], 
ὈΥ Ασιβθου!ο, 196, 

------.-.----- ργὸ βαϊαΐθ δηϊπηδο,᾿᾿ ἃ 
ῬΥΪΏΟΙΡΙΘ ἀγονγοα Ὀγ ῬΙ]αῦο, 10. 

-- τοραγαθα 85 “βαυιβέδοίζουυ, 

ΥΘΟΟΡΊΖΟα 

170. 
Ῥατρδίοσυ, ὑβθο]ορσῖοα! Ιάθῳ οὗ, μϑα 15 

Τουπάδύϊοι τη Ρ]αΐο, 10. 
Ῥγυ]δῖηροβ, ᾿οσαὰβ οὗ, 144. 
Ῥγίπαροναβ, αποῦθα ὈΥ ΟἿοΘΙῸ ἀσδιηδὺ 

Β01οιά6, 97. 
-- ΤΠΘοΥΥ οὗ γιγῦαθ 85. δὴ 

Οτάθι οὐ ΗδυγλοηΥ, ῬΥΌΡΔΌΙΥ βὰρ- 
ϑοβίοα ὈΥ, χ. 

---------- πιυρῦ οΔ1164 0Π6 τπϊνϑυβθ 
κόσμος, 159. 

Ῥυθῃῖουβ οὗ ἀοΥρίαβ, 178. 

ῃ. 

Οπααύαουν!τ!, ὑμο, 122, 148. 
Θυμπα] 9, οἰὐεα, 28, 134. 

Ἡ, 

Πδαπσπάδηου, 7υβθι παῖς, 185. 
ἘΘΡΌΡΙΙο, ὅἢ6, ἀαΐθ οἵ, χχ. 
----  ΟΥάογ οὐ Ηδιυτηοην, ὑδθ 

ΘΟΥΤΩΙηΔ) 1468. οἵ, ν11]. 
Ῥιούασθ οἵ 1468] “ποῦ ἂπὰ 

Ὁπηγυβὺ δἴϑη 1ῃ, χὶ. 
οἰτοα, ὅ8, 169, 172. 

--.--..οο..ἕ Φ ,οτηρηαοά, ὅδ, 70. 
ΤΒΔαδτηδηΐῃυβ, 168. 

ΙΝΌΕΧ Π. 

ΒΒοίοσϊο, 8156 δῃᾷ ἔνπο, ἴῃ ῬΗδοάχιαβ, 
ἵν. 

{86 ἔγιθ, χν]. 
αἀρβηιίίοι οὗ, 1δ. 
αἰὐΐο, ᾿π ῬΠδοάτγαβ, 10. 
8. ΒΡΙΓΙδτι4] ΘΟΟΪΓΘΥΥ, 99. 
105 5616 55η6855, 68, 70. 

---.------------. ΤΥ ΟΠ], ΒΟΉ ΘχηΘ οὐ τη ΡΒδ6- 
ἄτα, 117. 

ὑνθαύθα ἔουτηδ}}γ τη Ρ86- 
ἄταβ, δῦ αν τη ἀοΥρΊδβ, 10. 

ὕγσαθ Ῥο το], συαϑῦ 1[Ό]]ον 
{86 ΔηδοσῪ οἵ οὔμον διυΐβ, 124. 

ἔγὰθ δα [8156 ἀἸ5ὑ Πρ ]5Π64, 
159. 

ΒΒ οἰουϊοῖθη, π6 ἔγαθ, τηυδὺ Ὀ6 750 
Πα δοααδιηθοα τι ἢ 70 πέϊοθ, ΧΥυ 1. 
ΒΟ ου οϊδ5, θα ΪΎ, οἰϊϑοὶ οἵ ὕ[μ61"" συῦ- 

ἴηρ5, 177. 
Βοαυΐζῃ, οἰξεα, 41, 71, 74, 112, 166. 

ἊΣ 

δύ. Ῥϑὰ], οἰζοα, δ1. 
ϑαγᾶρυβ, ποῦ ϑασδυαθαβ, 1506. 

-- ἃ ΡΙαΐδοδμῃ, 1Ὁ. 
Θανίηνσ Π|6, ποῦ ἐΠ6 ΒΙσμοϑῦ θπα, 148. 
ϑοβοίηῳ ΡΙπηαἀδυϊοατα, θη Δα 15510]6 

1η Αἰέξο, 1160. 
ΘΟΒ ΘΙ Δ μου οΘοη Τογοχίοα, χῖχ. 
Ξοο], 18. 
ὅϑῃθοϑ, οἰὐρᾷ, 68. 
ϑοχύαβ Εσαρισίουβ, ααοίοα, 8, 
ΘΠ Δ Κοβρθᾶτσο, οὐοα, 70, 98, 99. 
ΒΒΙΠθίο, Μτ., οἰτοά, 18, 
ΘΙ βγὴ5 οἵ αουσίαβ, 10, 
ΘΠΏΡΙΙΟΙ 5, ΘΟΤ στάθη [8.165 Οὗ, 11. 
δοοιαῦύοθβ, ᾿πνϑηθ 5 οὗ, ἱν. 

Ῥδιδάοχοβ δδβοσίοα ὈΥ, νἹἱῖ. 
ῬΥΌΡΒΘΟΥ οἵ Ὠϊ5 ἀϑδύῃ 1 Ὁ} 

ΑοΥρίαβ, ΧΙ], ΧΙχ, 
815 οουποῦ 8δ5 ομδϊστηδη οὗ 

086 Δ55θΆΌ]Υ, ὅθ. 
Ηΐβ αὐπ1ὐαιῖϑηῖβτη, δ7. 
Ὧ15 ἘΒθουῪ οἵ ὑπθ βϑαασξια], 

10. 
----------- ΒῚ5. ῬΆΒΒΊΟΙ. ΤῸΓ ΟΟΙΒΙΒύθ ΠΟΥ, 

78, 92. 
ἴῃ ψΒδὺ 56η588 5814 διαφθεί- 

ρειν τοὺς νέους, 86. 
Ῥτοίουβ σμοίου!ο ἴο ΒΟρ ἈΙ5010, 

160, 
οἴζϑοῦ ργοάπορα ὈΥ͂ Π15 ουοβϑ- 

ααρβυϊοηϊηρ, 104. 
Πῖ5. Ῥυοΐεββθα θῇ τὴ ὉΠ 6 

ταγίῃ5 τοϊαθα ὈΥ Βίτη, 166. 



ΙΝΌΕΒΧ Τ|΄. 

οογαῦθβ, δῖ. ἀθυούϊοῃ ἕο [158 οδ᾽]ηρ, 
172. 

οὗ ΧοπόρΒοη, ὄὅζ. 
ἢ15 ΟΡΙΠΙΟΗ5, 79. 

Ξοογαῦϊο Θ᾽] μοῆ 5, 86. 
ϑοογαύϊο ΕΠ Ή1οΒ, Τα πἀδτηθηΐαὶ Ῥυϊηοὶ- 

Ρ]65 οἱ, 42. 
-----..--- ττσοην, ᾿πβύδποοβ οἵ, 86. 

Ῥᾶγδᾶοκχ, ΟὨΪγ βθθυηΐηρ,, 68, 
70. 

οὐὗβμϑ, 90. 
ἐουηρουδιηθηῦ, 41. 

-.-.-.-..ο.οΘ0ΘὈΘ σὕὃ160.ν οὗ νἱτίαο, 28. 
ΘΟ] ΘοΙβύηβ, 187, 144, 14δ, 170. 
ΟΡ βύβ, οοσησάοι ἰδαπηῦ ἀρδίηϑῦ, 1ὅ8. 
ϑο.], Ῥ6η8] 1πολγοουδθοη οὗ, μΠ614 Ὁγ 

Ῥυίπδρούθδηβ δηα ΟΥΡΒΪο65, 97. 
ϑύαίο, ὕπι6, δηα Τπαϊνιάυ8], ῬΑγΔ 16] 15 Τὴ 

Ὀδύνγθθῃ, τη π6 ἘΘΡΆΡ]1Ο, ἰχ. 
Θ αὐθογαῦ, [86 ὕσαθ, δοοογαϊηρ ἴο Ῥ]αὗο, 

129, 
Εὐ α οϑταδηβῃΡ, Ηπ8] οασβθ οὗ, 1ὅ8. 
Θοθδθαϑ, οἱὐοά, δά. 
Θὕοϊοαὶ ἀοούγ!ηθ, ΓΤ βου Ὁ] 1πρ; Ῥ] αἰοηΐο, 

θ8. 
οχαρρογαύίοι, Ὁ. 

ΘαὈ]Θοῦ, Ομϑηρ οὗ ἱπ βοηΐθῃοθ, 138, 
ΘαΙοΙἀθ σομαἀθτημθα ὈΥ [Ὁ] ΟσγοσΒ οὗ 

Ῥγύμβαρογδβ, 97. 
ΘΥΏΘΒ1α8, οὐρά, 109, 

Ὧν 

Τδοϊδαϑ, ΑΠΠ81685 οὗ, οὐρά, 169. 
ΤΟταροσδηοθ, 86 στὶρῃῦ βίαΐθ οὗ ὑμθ 

508], 180, 
Τηθδούθίιϑ, ἔμ, Θχρ] δἰ ηθᾶ, 91. 

οἰὐοά, 178. 
ΠΉρδτοι, 1δ6. 
ΤΉ ϑίοοὶοθβ, 128, 14,8, 

Ῥδηβηῃθα δου Ὀοὶηρ 
οβύσδοϊβοα, 18]. 

ΤΉΘΟΟΙΪΠ65, ΘΡΘΘΟΩ δραϊηβῦ, ΖΆ]ΒΟ]Ὺ 
αἰὐγιθυΐοα ἕο Ὠοιαοϑύμομποϑ, δῶ. 

ΠΤ θοἀοχοῦ, οἰζαά, 166. 
ΤΉ θοσίοοῃ, ὑμο, 149. 
ΤΗθγβῖΐοϑ, 171. 
ΤΉ 6 558114.65, ὈΙΔΟΙς τίς οὗ ὑμο, 144. 
ΤῊπογα 485, οἰἱοᾶ, 149. 

αοτρίαβτα οὗ, 10, 177. 
ΤΊβδπᾶοσ, 8. 
ΤΟΡΟΡΥΎΔΡΒΥ οὗ ταγίῃϑ ἴῃ αοΥρῖδβ δηθὰ 

ΒοραΘΙΙο, 168. 

γΟΙ,. Τῦς 
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Τταρῖο ρορίβ οὗ {88 ἔραν ΤηοΥΘ 
ὙΠ θἰουοδ] ὑμαη ποθ οὗ 9 ΒΡ 
οοηὐυΤΥ 8.0., 121, 

ΤΥΔρΊΟ βρθούϑοϊθβ, ΠΟ χγοϑύγιούϊομ ἴῃ 0ῃ 6 
ΔΙΆ 5ΒΊΟΙ ἴο, 10. 

Τυιρίοϊοτααβ, 168, 

υ, 

Τ]πιηϊπαΐοᾶ, {π0, πτοίομοϑα οοπαϊξίοη 
οἔὗὅ, 98. 

{ΠΠπ0ἀγῖδπὶ δια Ῥβυομο]ορίοαὶ νἱθν οὗ 
ἘΠ 105 στϑοοῃοὶϊθα, 128. 

δ ιῦγ. ποῦ 86 5016 ἐθϑὺ οὗ θϑδαῦύ 
Δοσογάϊηρ ο Ρ]αίο, δ7. 

ν: 

δὴ Ἡσουβάο, οἰὐοᾶ, 73, 174. 
ὙΊοο, ὃ ἀβοαβθ οὐ ἀθίοστηϊυ, 68. 

086 σγθαύοϑῦ οὗ 811] 6ν1]5, 64, 
ψιχίαθρ, ἀοδηϊξίοη οἵ, νυ]. 

ΤΏΘΟΥΥ οὗ 85. δῃ ΟἿΘΥ οΥ 
Ἡδυτήοπυ, ῬΤΌΟΡΔΌΪΥ βαρροϑίθα ὈΥῪ 
Ῥυβδροσθδῃβ, χ. 

ϑοογδίϊο νιον οὗ, 28, 
ἃ Βροῃίβῃθοιβ, δατηϊξξθά ὈγῪ 

Ῥ]αἴο, 190. 
ΟΟΠΒΙΒΙΒ ἴῃ ΒΒΙΤΔΟΏΥ͂, ΟΥΙΘΥ, 

8ηα Ῥγορουίιοῃ, 10. 
Ὑιχύαθ ΞΞΞ ΘΟ ΠΟΥ, δοοοτάϊπρ; ἰο ΘΟ Υ- 

5.48, 181. 

Υ. 

Ὕ͵ΟΟΙΒου, Ῥχοΐ,, οἱζθα, 29, 80, 9. 
Ὑγοταά σπου οἱἱοᾶ, 78, 

Μσ. {., οἰὐβᾶ, 11. 

Χ, 

ΧΟΠΌΡΒΟΙ, ὅθ. 
--...---.-ὄ ὔοἰδοα, 46. 
-----...οθ.οοο. ΑἸοἱ δία 465 11, ὈῪ βοτὴθ δἰξυϊ- 

Ῥαϊοᾶ ἴο, 49, 

Ζ. 

Ζομο οὗ Οἰύϊαμ, 49, 
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ἘΝ ΕΝ ΠΤ, ἐν ΝΟ: ὙΝῚ γὺ ἉΦΉ ΩΣ " 

"ς Ἂν ᾿ ᾿ ᾿ 

" Αὼὰὰμ, ΠῚ 

ψ “(ἡ “αἱ ἃ 
Σ ΤΟΥ δὴ: κ 



“7 αηαγν, 1873. Υογᾷ “δίγεοοί, (ουεγέ Οσαγάρφ,, 
7, οηαο71. 
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ΕΡΟΘΑΤΙΟΝΑΙ, ΒΟΟΚ 5. 

ΒΙΒΙΙΟΤΉΒΟΑ ΟΙΑΘΘΙΟΑ. 

Δ Μουῖοθ οὐ ατὐϑοὶς ἐπα Τιαὐίπ Αὐἰμοῦβ, τυ ἱ ἢ ἘΠΡΊΙ58 Νοίθθ. 8ὃγο. Ἐπ οα Ὀγ 
οι πθηῦ ΘΟΠΟ]αΥΒ, ἀπᾶθυ ἐμ αϊτθοίίΐοη οὗ α. Τόνα, Ἐδβα., Μ. Α., ουταθυν 
ἙΘΠΙονν οὗ ΤΎΠΟΥ ΟΟΠ]δρο, Οδιαθυϊᾶρθ: πα {π6 Ἰἰαΐθ θυ. Α. 4. ΜΆΟΙΒΑΝΕ, 
“Μ.Α., Ἡϑεαῆ Μαβίον οἵ Κίηρ Ἐυναγα 5 βοθοοὶ, Βαμα. 

ΑΕΒΟΗΥΤΌΣ, ΒΥ ΑὈ Ῥάυυ, Μ.Α. δου αϊέοη,, τουιβθα, 188. 

ΟἸΟΒΕΟ 5 ΟΒΑΤΊΟΝΒ. Βγυ Οα, Τρονα, Μ.4. 4 νοΐϊϑ. 81, 45. γ]. 1. 
165.: 0]. 11. 145. Χο]. 111. 165. ; Νο]. ΤΥ. 185. 

ὈΕΜΟΒΤΉΕΒΝΕΒ. Βν ΗΕ. Ὕγηιῖβτον, Μ.Α., Ηβαά Μαβίδν οὐ Βο- 
ομθϑίου αὐδιάταθν ϑομοο]. Μ0]. 1, 1605. 0]. 11. 1θ5. 

ΕΠΕΙΡΙΘΕΒ. ΒΥ Ε. Α. Ῥάμευ, Μ.Α. 8. νοἱβ. 185. 686}. 

ἨΟΜΈΗΝ. οὶ. 1. Π|Δα 1----12, νι Τηϊτοα ποίοη. Βγ Ε. Α. Ῥάμευ, 
Μ.Α. 135. Ὑ. 1Π. 145. 

ΗΠΕΒΟΘΟΤΌΒ. ΒΥ Βεον. 7. ΥΥ: Βιάκεβιενυ, Β.})ὴ. 2. νο]ϊβ. 8ώς. 

ΗΈΕΒΙΟΙ). ΒΥ. Α. Ῥάμευ, Μ.Α. 1095. δα. 

ἨΗἩΟΒΑΟΘΕ. Βν Βεον. Α. 9“. Μάοχξανε, Μ.Α. δΝεοιυ Εαϊέοη, γον βθα 
ΒΥ ΟἜΟΒΟΕ ΤΟΝα. 185. 

ΦΌΝΕΝΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΗΒΙΌΒ. Ἐν ἤν. Α. 4. Μλομβακε, Μ. Α., 
ΤΥ ΟΟ]16ρ6, Οδμ γάρθ. «4 οι Εαἰζίοτ, γον θα θνῪ ΘΈΟΒΘΕΒ ΤΟΝ. 125. 

ΤΗΝ ΛΝΝΑῚΙΒ ΟΕ ΤΑΟΙΤΌΒ. Ἐν {πὸ Βν. Ρ. μποϑθυ. Ῥυῖοθ 1δς5. 

ΡΙΑΤΟ. ΒΥ. Η. ΤΉομΡβον, Ὠ. Ὁ)., Μαβίου οἵ Τυϊητν ΟΟἸ]]6ρο, 
Ομ θυ ϊαρ. 

Μο].1,, Ῥ αράχιι8,᾽» 75. θά, οι, 11., ““ΟοΥρ δ8,᾽ 75. δα. 

ΞΒΞΟΡΗΘΟΘΙΕΒ. Ἐν Βν. Ἐ. Ἡ. Βιάυρεθ, Μ.Α. γ0]. 1. 185. 
ΟΟΝΤΕΝΊΒ ΟΡ οι, 1 :--ΑἰαἸρὰβ Τγγάπηυβ. (Βάϊρυβ Οοἰοηθὺβ. Απᾶρομο, 

ΤΕΒΕΝΟΝ. Βγ ΠΕ. ὅ:. 9. Ῥάπευ, Μ. ἃ. 185. 

νΈΠΟΙΙ. ΒΒγ {Π6 ἰαΐβ . ΟΟΝΊΝΟΤΟΝ, Μ.Α4., Ῥιοίδθβθου οὗ 1ιδίϊπ αὐ 
Οχίογσα, οι, 1., ΤΠ ΒαοΟΙο5. ἀπ ϑουρίοβ. ΖΤλίρα Βαϊζοη, 125. οι, 1Π,, 
ΤΠ6 «Αὐηοὶά, ῬοΟΙκ5 1. ἰο ΝΊ., 145. οι. 111. Θοποϊααϊηρ' {Π8 νγουϊτ, 148. ποῖῦ γδαάψ. 

{πηι ἐἶιο βαπιθ 8ῖζε αρα ζογηὶ 

5ΕΧ. ΑΒΕ ῬΕΟΡΕΙΝΤΙ ΟΑΉΜΙΝΑ. Τ|6 Ε]ορΊο5 οἵ Ῥυορουίαβ, 
νὴ ἘΠΡΊ 158} Νοίθθ. ΒΚ Εὶ Α. ῬΑυυ. Μ.Α.., Ἑαϊύον οὗ ΟνἹαᾶ᾿ 5 Εαϑυὶ, ββιθοῦ Ε)Ρ1- 
Βτατηβ οἵ Μαυδ], ὅθ. ὅνο. οἱοῦῃβ, 95. 
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αΑΕΑΜΜΑΝ--ΘΟΉΉΟΟΙ, ΟἸΡΑΘΘΙΟΒ. 
Α 5'ΒΕΙΕΒ ΟΕ ΟἜΕΕΙΞ ΑΝῸ ΓΑΤῚΝ ΑὐΤΉΘ5. Ὁ ἘΠρ  5} Νοίθβ, ἘΙ θα Ὀγ 

Τμιϊπθηῦ ΟΠ ΟΪΑΥ 8) ΘΒ ΟΊ ν δααρίθα ον 886 ἴῃ ῬΌΡ]1Ὸ 

8 Πα ὐδιλτηδν ΘΟΠΟ0]8. ἘῸΟ]βοδΡ. ϑ8νο. 

σ᾽ ΠΧ ΒΕΠΠῸ ΘΟΑΙΠΙΟΟ, Ἱαϊίρα ὈῪ ΟἜΟΒΟΒ Τονα, Μ.Α. 
Δεν Μαϊέϊοα. ὅ5. θα. 

ΟΕ ΑΝ θΓ5 ΒΕ Ὸ ΟΑἸΙΟΟ. Βοοϊτ 1.---Π|. ὙΜΏΠ Τρ] 185} Νοίαϑ. 
ἔου Φαμπῖον ΟἸαβθθθ. ΒΥ ἀβόποι Τονο, Δ... ει αἰξίογι. 28. θα, 

ΟΑἸΤΤΙ ΟΠ, ΤΙΒΙΠ ΟΣ, ΑΝῸ ῬΒΟΡΕΚΤΊΙΓΝ. Μοϊοοίοα Ῥοθχηβ. 
Καϊιρα Ὀγ 16 Τίαν. ἀ. Ἡ. ὙΥπατιβινανν, οὐ αν δ0, ἀτή 5. ὅοῃοοὶ, πα Ἐ', Ν. 
ϑύττον, Β.4. Ὑν1 ΘΒμονῦ ΒΙοργαρῃίοὶ Νούϊοθϑ οὗ ὑπ6 Ῥοοίβ. 85. θά, 

ΟἸΘΟΕΝΟ: ὉΠ ΒΕΝΒΟΤΌΤΕ, 5. ΑΜΙΟΙΤΊΑ, «πα ϑεϊθοὺ ΕΡιβ|165. 
Ἐαιοα ὉνῪ αΒΟΚΟΕ ᾿ονα, Μ.Α. Δ ϑεὼ Μ᾽ αϊίίοη. 45. θά. 

ΟΟΝΝΈΕΈΙΜ ΠῚ ΝΙ͂ΡΟΣ. Ἰυάοα ὈΥ ἰμ6 Ἰαΐθ ἴδν, «1, Ε, ΜΑΟΜΙΟΈΑΈΕΙ,, 
Ἡροᾶ Μαβίον οὔ {π6 αυὐδιητηδυὺ ϑοθοοὶ, Προη. [1 ἐἢ6 Ὀ᾽γ688. 

ΠΟΜΠΙ: ΤΠ17Ὰ}Ὁ, Βοοῖκβ 1.---Χ]], Τα ρα Ὁγ Ἐς Α, Ῥαιυ, Μ.Α. 
θ5. θα. 

ἨΟΒΝΑΟΙ. Ἱαοα ὈγΥ Δ. 41. ΜαΑσιάνε, Μ. Α., Ἰαΐθ Ἡρφαὰ Μαβίοσ. οὗ 
Κίηρ Εᾶνγαγ 8. βοΠοο], Βαύῃ. ὙΠ ἃ μον 118. Νίδιυ Τα ϊιίοτι, τουϊδοά. 65. θά. 

ΤΟΝΈΝΑΤΙ,: Βιχίοθῃ ϑαιπῸ5, χρυγραίθα. ΒΥ Ηππμὰν Ῥπῖοπ, Μ.Α., 
Ἰαΐθ ϑόθο αν οὗ Τυϊ  ΟΟ]]6ρο, ΟΧχίοσα, 45. δά, 

ΜΑΝΤΊΑΙ,: ϑοϊθοὺ Τριρταπιθ. παι ρα Ὀγ Εἰ, ἃ. Ῥάυυ, Μ. .., δηᾶ ἐπ6 
Ἰαῖ6 Υ. Ἡ. ὅζ1ΤοΧῈ, ϑόβοϊαν οὗ Ταϊηὶῦν ΟὉ]16ρ6, Οδπιυϊᾶρο ὙΠ ἃ 11[8 οὗ {86 
Ῥορύ. ὅ5. θα. 

ΟΥ̓. Τῇ ϑῖχ Βοοῖκβ. οὗ {πὸ Εδαϑίὶ. ᾿υάθα ὈγῚ Ἐς ΔΑ, Ῥάτυ, Μ, Α, 
ἍΛειυ Τ᾿ αϊεϊοτ. ὅ5. 

ΑΙ ΤΙΤΙΒΤ: ΟΑΤΑΤΙ͂ΝΑ ΑΝῸ 9506 ΤῊΛΔ. νὰ ἃ 118. Ἐάίοα 
ὈγΥ ἀΕΟΕΚΟΕΊοΝα, Μ.Α. ὄ-. 

ΤΑΟΙΤΊΤΚ: ΟἸΜΑΝΙΑ ΑΝῸ ΔΘΒΙΟΟΙΑ. αι ρα ὃγ ἐμθὸ Βονυ. 
Ῥ. ἘκοϑΎυ, αἴθ Ἐπ Ιου οὗὨ 50. δ ο ἢ π᾿ 5. ΟΟ]]6ρθ, δι υϊᾶρθ, 85. θά, 

ΨΙΒΟΙΤ,: ΒΌΘΟΙΙΟΣΝ, σΠΟΒΟΊΟΝ, ΑΝῸ ΦΝΈΕΙ). ΒοοΙκ 1.--ΤΥῦ. 
Αδτιαρϑα ἔγοτη Ῥιοΐδδβδου ΟΟΝΙΝΟΤΟΝ᾿ Β Βαϊίομ, 58. σα. Βοοΐς5. Ὗ. δῃα ὟἹΙ,, 25. θα. 
ΒοοΟΪς5 ὙΠ]. το ΧἼΊΤΙ, ἐπ ἰδ }7658. 

ΧΕΈΝΟΡΗΟΝ : ΤῊΣ ΑΝΑΒΑΒΙΝ. Ὑηὰ Τηΐ, ΤὨποιάγγ, Τηάθχ, πὰ 
Τῆτοο Μαρ8. Ἑαιθά ὃν {Π6 Ἰαία ον. “. Εὶ Μασμισβάπι, Ἰαθ Ἠθαα Μαβίον οὐ 
Ὁπ6 ἀἀὐσὐατησαδυ ὅοποοὶ, ρου. Νου ῬπἸοη, ΘΗ]αΓροα. δὅ5. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ: ΤῊΣ ΟΥ̓ΒΟΡΔΘΙΑ. ΨῬάϊοά ᾿γ α. Μ. ΘὍΒΗΛΜ, 
Μ.Α., Ἰαίθ ἘΌΠονν οὗ Τυϊηῖν ΟὈ]]θρο, Οφυιᾶρθ. λύει Ζαϊξίοα. 65. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ: ΜΕΜΟΒΆΒΙΠ1Α. Τα ρα Ὁγ Ῥπποῖναι, που, Μ. ., 
1αἰ6 ἜΘΙ]]ον οὗ 50. Φομη᾽ 85 ΟΟΠ]6ρο, σα συ ασθ, 45. θά, 

ζσηϊζογηι τοϊἢ, ἐλ 5εγῖ65. 

ΤῊΝ ΝΕ ΤΕᾺΒΤΑΜΙΝΤ, ΙΝ ΟΕἈΒΕΚ. ὙΠ ἘηρΊ 5 Νοίοβ δηάᾶ 
Ῥγοίφοθ, Θυπορβὶβ, δηα ΟΠ γΟΠΟ]οροα] ΤᾺ0]65. ΒΥ ὅ. θ΄. Μασμπσηλδι, Β. Α.,. 
ἘῸρ. ὅνο. (780 ΡὉ.) 75. θα, 
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ΤΈΧΥΘ. 

ΤῊΙΒ 56 γ168 15 Ἰη θη θα ἴο ΒΌΡΡΙΥ, ἴον ὑπ6 56 οἵ βομοοβ δηᾶ ϑυιἀοηῖθ, ομθαρ ἀπᾶ 
δοοαταίθ θα! οὴβ οὗἉ ὕμ6 (Ἰδβ5105, ν ἰοι 58.811} 06 Βα ροσῖου ἴπ τιθομδη θα] οχϑοιίίοῃ ἴο ὑπ 
5.1 8}} (ἀϑυτλδη δα  Π] 05 πὸνν οαγγϑηῦ ἰῇ ὑμὶ5 οΘοπηὐτΥ, ἃηα τηογΘ οοηνθηϊθηῦ ἴῃ [Όττη. 

ΤΠ6 ἰοχίβ οὗ ὑπ δΒιδίϊοέμεοα Οἰαξοῖσα ἃ Ογαηιπιατ- ϑοϊιοοί ΟἸαβεῖο5. ἅτ ἴῃ τηοϑὺ 
οᾶ565 δαορίβα. Τῆ686 βαϊθῖοπβ ἤανα ὑδίςθη {Πρὶν Ῥ]αοθ διηοπηρϑῦ ΒΟ] 8 ἃ5 γ 8]. 8} 6 
οομ για ίοιιβ ἰο {π6 ΟἸαββῖοαὶ Τἀϊουαύαγθ οὗ {Π18 σοιιηίγγ, πὰ δι6 δαχηϊ θα ἰο θ6 ρυοοά 
ΘΧΘΙΏΡΙ65. ΟὗἩἨ {π6 Ταα]οίοιι8. ἀπ Ῥγδούϊοαὶ παύινθ οὐ ἘΠΡ]]5} ΒΟΒΟ]ΔΥΒΏΙΡ ; δηα 85. {Π6 
οαϊίοτϑ παν ἐουτηθα (Ποἷν ἰθχ β. ἔγοπη ὃν ΘΓ [Ἢ] Θχϑιι!ηδύοη οὗὨ ὑπ6 Ὀθϑὺ δα! υϊυηβ δχ δηῦ, 
10 15 Ὀ6]1Θνϑα ὑμαῦ πομο Ὀούίον δθωρίθα Ὁ ββϑποσα! ἀ86 οδη θ6 ἔοππα. 

ΤῊ6 νοϊατλ88 ὩΥ6 Ὑ76}} ρυϊηίθα αὖ {πὸ δι υϊάρα {{π᾿νουϑιῦυ ῬΊΘ58, ἴῃ ἃ ΠδΠΟῪ 
Ῥοοϊκοῦ 8126, ; ᾿ 

ΑἘΕΒΟΗΎΥΤ,ΠΩ, οχ πον ββιτηδ ΓΟΟΘΏΒΙΟΙΘ [ἢν Α. ῬΑσπΥ. 385. 

ΟΕΒΑΡ θῈ ΒΈΠ1Ὸ ΘΟΑΙ110Ο, τϑοορμπονι α. ΤΟΝ. 25. 

ΟἸΟΈΡΒΟ 46 ϑεπθοίαία οἱ ἀβ Απηοιϊἴα, οὐ Εἰρ᾿βίο!βα. βδ]βοίβο, γβαθηβαῖ 
α. Τονα, ἃ.Μ. 153. θα, 

ΟἸΟΒΗΟΝΙΒ Οτγαίίοηθβ, γο]. 1. (ἢ  ουγοη.) 35. δα, 

ἘΠΠΒΙΡΙΘΈΘΒ, οχ γθοθηβίοπο Ε. Α. ῬΆσευ, ἃ. Μ. 8. νο]β. 8ς. 64. 686}. 

ΟΟΝΤΕΝΊΒ ΟΕ οι. 1:- ΗΠ οθὰ5. Μάρθα. ΗΙρροϊγίαβ. ΑἸοδβίῖβ. Ἡθυδο]ᾶδθ, ϑΡ- 
Ὀ]ῖθο8. Ὑγοδάθθ. Ἱπάρχ. 
ΟΟΝΤΕΝΊΒ ΟΡ οι, [1:---ἰοη. Ἠρὶθπα. Δπάγοιμδομθ. ἘΠ]θοῖγα. Βδοοθδθ. Ηδθουθα. 

Ἰπάοσχ. 
ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΟΡ οι, 111 :--- ΠΙϑύσα]ο5 ΕΌτΘηβ. ῬΠοθηῖβθαθ. Οχγοβίοβ ΤρΡΒΙσϑηϊᾶ [ἢ 

Ταυχῖθ. ΤρΒϊσθηΐα ἴῃ Αὐἰϊάθ, Ογοῖορβ. [πάρθχ. 

ἨἩΒΗΟΒΟΤΌΚ, τϑοθηβαὶ ἢ. 7. ΒΑ ΚΈβιευ, 5.1. Β.. 2. νο]β. 79. 

ἨΟΜΈΗΙ ΤΠΠ]ᾺΒ5 τ---χιι. Ἔχ πον ββιπηᾶ γθοθηβίομθ Ε΄. Α. Ῥάμευ, 
Α.Μ. 253. θα. 

ἩΟΒΑΤΊΙΟΞΒ, οχ τϑοθηβίοηθ ἃ. 9. ΜΆσΕαΝΕ, ἃ.Μ, 2.5. δα. 

ΨΌΨΝΕΝΑΙ,, οχ τεοθπβίοηθ Α. 4. ΜΑουεανΝε. 15. θα. 

ΤὈΟΒΈΕΈΤΊΙΟΒ, τοοορπονὶ Η. Α. 4. Μύυνεο, ἃ. Μ. 25. δα. 

ΒΑΙΘΌΒΤΙ ΟΒΙΒΡῚ ΟΑΤΤΙΝΑ ΕἸ “Ὁ ΟΌΆΚΝΤΗΑ, τεβοορμπονῖὶ 
α. Τονῷ, ΑΜ. 15. θώ. 

ΤΕΒΕΝΤΙ ΟΟΜΟΈΓΙΑΕ, αυὑ]. Υαρηοῦ το] οι οἱ δπιθηάανῖς. 86. 

ΤΗΠΟΥΘΙΏΈΕΒ, τγϑοοπϑαὶ 4. α. ον ΑιοϑονΝ, 5.1. 2 νο]5. 759. 

ΥνΕΒΟΙΠΙΌΒ, οχ τϑοθηβίοηβ 4. ΟὈΝΊΝΟΤΟΝ, ἌΙ δος: δα: 

ΧΕΟΝΟΡΗΟΝΤΙΒ, ἘΧΡΕΒΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΗΙ, τϑοοπβα Φ. Ἐ. Μλο- 
ΜΙΟΉΛΕΙ,, Α.Β. 25, θέ, 

ΝΟΥΌΜΊΤΕΒΤΑΜΕΝΤΟΜ, ΟΠ ΔΈΟΌΜ, Τοχίυβ Βιθρῃδηϊοὶ, 1ὅδ0, 
«Ἀοοράαιιηῦ νατῖδθ Τ,θουύϊοποϑ οαϊυϊοπαχη 6 χαθ, ΤΠ] χουν γὶ, Τιδορηηαπηὶ, “ΙΒΟΘηΘοΥΗΪ, 
ὙΓΘΡΘ]]6511, οαγαπίθ Εί Ἡ ΘΟΒΊΝΕΝΕΕ, ΑΜ, 45. θα, Δειυ Ἀπ αϊξίοτι, α1380 ὁπ ἰαγφα 
Ῥαρεγ, Ν᾿ ταδυρίῃ ΤῸ ποίρθβ, 75. θά, 

 Οἰδοὴς ἵπ Ῥτεραταξίοπ. 
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ΟΙΓΑΘΘΒΙΟΑΙ, ΤΑΒΙΙῈ. ὅνο. 
ΝΟΤΑΒΠΙΙΑ ΟΖ ΑΜ : οὐ 86 ρυΐη- ΠΟΜΈΕΠΙΟ ὉΙΑΙΤΕΟΊ : [105 Ἰοδάϊπρ' 

Οἶρ8] Ἴθη565 οὗ ΒΆ6ἢ ΠΤ σαϊα" ατθοῖς ον Ὁ5 ΕΌΥὴ5 8δπ ἃ Ῥρϑοα] αν 165. ΒΥ 7. 5. ΒΑΙΕΌ, 
διὰ Ἰ]οηθηίανν ατθοὶς, Πϑίιη, θη ΕὙΘΠΟΝ Ἐ.0.}. 15. 6, - ὲ 

οπϑβίχ οὐδ, 85 ΔΓ ὍΣ ΖῈ Ἶ ἜΠΟΘ, γ τ ΑΗ. γκ τα κι τγηὐθενασεραοοο σα λοι ὉΠ ΠΛ ΠΥ ΠἸΠΕΓΗ ὙΠΠΠῚ 
ἔγορυ]αν ἃηα Ἰ)οζεοίίνο ; {μοῖν Ἰοδαϊηρ [0 - 
τοϑ λοι! 5, [6565 1 186, δη ἃἸα] ΘΟ ὔῦο ΠΟ ΧΙ Ο ἢ 5, ΘΟΕἜΒΕΙΚ ΔΟΟΙΌΈΝΟΙ, ΒΥ {Π6 Πον. ποκα μηρο ἀῤρυ ἀρ μλρεθ κυ σία μ᾽ το, εἰς 

Ῥ, Εποον, Μ.Α. 15. ἜΝ 
ἰδη865, ἅς. ἄς, Βγυ 7. 5. Βαϊῖπκὺ, ΤΟ. Ὁ. 

ΤΑΤΙῚΝ ΔΟΟΙΡΕΝΟΙ. ΒΥ [μ6 Μὸν. “Νδῖυ Με ξίονι, γουϊϑοα, 35. 64. 
Ῥ, ἕκοδτ, Μ. Δ, 15, ΒΙΟΉΜΟΝῸ ἈΠῚΠΞ ΤῸ ΒΟΒΜ ΤῊΝ 

ΤΑΤΙΝ ὙΒΕΒΙΡΙΟΑΤΙΟΝ. 15. ἀνωστ Υ ΒΟ  ΘΔΉΔΩΝ ΨΨῸΣ Σ΄ 
ΤῊΝ ΡΕΙΝΟΙΡΙΕΒ ΟΕ ΤΑΤῚΝ ΒῪΝ- [ ΝΟΤΕΒῸΝ ΘΟΒΕΒΙΚ ΑΟΟΈΝΤΘ. (Οα 

ΤΑΣ, ἷς, 8. Οαγα.) θα. : 

ΓΙΑΤῚΝ ΑΝῸ ΑΕΒΕῈΚ ΟΙΙΑΘ5. ΒΟΟΚΞ. 

Α ΤΑΤῚΝ ΒΒ ΒΟΟΚ. Δα Τηϊοάποίοτγ Ν᾽ οὐἷκ οὰ Ἡχαπιοίθιβ δηά 
᾿ Ῥϑηϊαμιθίουβ Βν {π6 Βεν. Ῥ ποτ, Μ. Α., 50. ΦοΠ πη 8. ΟὍΠΠ6ρα, Οδιαθυϊᾶρ. 

ἘΉ ΔΡ. ὅνο. 85. δου ἰαϊίϊονι, γουϊδοα ἀπά Θοηϊαγοείὶ. 
ΤῊΙ5 ὙγΟΥΚ 15 αἰνι 66 1τηΐο ἔνγο Ῥαυίβ. ῬΆΑῈΤ 1. 15 Ὧἃπ ἰηίγοἀαοίοῃ (ὁ 1 δ Ἐ]Θρῖδο 

ΨΕΥΒΘ [ὉΣ {Π6 1186 ΟΥἨ ῬΟΡΊΠΠΘΙ5, ΘΟΙΛΙΠΘΠΟΙΏρ᾽ ὙΠ ννοσ 5 το θ6 διυυδηροα ἴῃ {ΠῚ ῬΥΟΡΕΥ͂ 
τη θίγ1081 ογάθσ. Τὴ6 ΘΧΘΥΟΙΒΘΒ ἃγ6 Τῃθη γαυῖθα ὈῪ οἰνίηρ᾽ οουΐϑιη [ὑηΡ}15}) ΒΘ μίθμ 68, 
Ὁὐδηβαίθα ἤροση ΟνἹά ἃηα οὔΠΘῚ Ὑνυ]ΐθιθ, ὙΠ} (6 Ὑγουβ ΠΘΟΘΑΒΘΙῪ [ῸΥ γΘη θυ] ηρ' 
Τἤριη ἱπίο Τιϑέη νοῦβθθ. ΤῊ παπιθοι οἵ ὑγου8. ΒΌΡΌ]164 15. ρΥ δ} }ν αἸτη]] 56. 
ῬαΑπτ 11. οοπβιϑίβ. οὗ βϑϊϑοίίουβ ἤότα ΠΡ 8}. Τ οοίβ, ΘοΟτητηΘ οἰ ηρ᾽ νυν ἢ ὙΘΥῪ ΒΙΠῚΡ]Θ 
ΟἾ6Β, ἴον ἰπαπβ]αίίομ ἱπίο 1 δίῃ γοῖβθ. ΗΤηΐβ 816 ον ἴῃ [16 ποΐθβ, ΒΘ Θ5 010" 80 - 
ῬΙΟΡεΙΐα γϑηθυϊηρα : Ὀαΐ {Π18 ΠΘΙΡ 15 ΡΥ δά π}}} ν αἰτη] 1566, 1111 {116 ΒΟΠΟἾΔν 15 8016 ἴο 
βίδπα Δ] 0Π6. 

ΑἸΘΥ νυ οὐ] πρ' ΤΠ ΟΡ 8156 ὈοΟΙς πὸ βίααοπξ ν}}}} Ὅ6 ρυθραγθά οσ ἱπάθρθηδθηΐ 
ΟΟΤΩΡΟΒΙΠΙΟΏ, οὐ' ἴον" {Π6 βία υ οἵ Τιγυῖο νου ΠοδίΊοη.. 

Τὴ 16 βθοοῃᾷ βάἀϊοῃ {Π|6 ᾿πτη)}6 1. οἵ ΘΧΘΙΟΙΒ6Β ἴῃ Τρ 1. 85 6 θη ᾿πουθϑβθᾷ, 

ΝΣ Ἶ Α ΚΟΥ ἴου [16 86 οὗ Τυΐογβ, ὅ5. 

ΜΑΤΕΝΙΑΙΒ. ΕΟ ΟΑΚΕΒΚ ῥῬΒΆΟΒΙΕ ΟΟΜΡΟΒΊΙΤΙΟΝ. Ἐν 
{86 Βν. Ῥ. Ἐποβυ, Μ, Α.., ϑῦ. δ οΠη 5. ΟὉ]16ρ6, δια ρυϊᾶσθ. Οὐοπϑίχιιοίθα οα ὑΠ8 
ΒΌΙΩΘ ῬΙΆῺ ἃ5 [88 ““ Μαΐου α]β ἴον Ταὐϊη Ῥσοβ6 Οοιροβιθίοη." Ἐοαρ. ϑνο. 85. θα. 

Ὲ αι  Α ΚαΥ ἰο [Π6 ἅρονοε, ὅδ. 

ΜΑΤΕΒΙΑΙΒ ΒΟΒ ΤΑΤΙῚΝ ῬΙΟΒΕ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. ΒΥ {πε 
ον. ῬῸ ἔπορυ, Μ.Δ., 5. Φοη᾽5 ΟΟ]]αρο, Ομ υτᾶρο, οι Ζ ἰέῖοη. Ἐῶ. 25, θά. 

ΟΟΝΤΕΝΊΘΒ :--- ῬΥΘ τη ιν ΟΡΒουνδίίοηβ, δ ]θοίίοηβ, ρυδάπδίθα τὼ αἸΠΠοα]γ, Το πὶ 
Αὐπο]ά, (ὑΡ06}1, (ὑδηηϊηρ',, Ογότσανν}}, ΟαἸρθοπ, γᾶν, ΠΟοοῖκον, Μίδοϊκαγ, ΝΜ Θλ ν]6, 
ἹΜΙἀάο]έοι, ΜηΠ]ίοη, ΜΙ αγϑίαβ, Νουντηδη, ΝΙΊΘΡαν, δομχη2, Θρθοίδϊου, ὝὙΘΠ01), [ῸΣ 
ἰγδ 5] Δ 10ὴ ᾿ηΐο 1 ,αἰϊπ. Νοίθβ, 

Ἐκ Δ Καν (ο {Π6 ἃβρονο, 45. 

ἘΟΙΟΘΖΙ ΤΑΤῚΝ.ΖῈ: ον Ῥίνθὶ Ταῦ Βοαάϊησ ΒοοΙς, τι ἘΠΡΊ 5} 
Νοῖοβ πᾶ ἃ Τιούϊοπανυ. Οὐμπδύγαοίθα οα 0Π8 βᾶτηθ θ]ὰῃ 8.5 ““Απαϊοοία υέθοα 
Μίπογδ." Βν ἐμ δνυ. Ρ. Ἐποβυ, Μ..Ὰ. ΑἋΑἍ Νοιυ Τϑαλον. Ἴδοαρ. ϑνο. 25. θα. 

15 νοϊατηθ σομίδίηϑ ΘΧΔΙΆΡΙ65 1π 0Π6 ἀθο]βηΒΊΟηΒ οὗ βαλθδίδηξινεβ, δα] θοίνοβ, ὅζο. 
ἴῃ γΑΥΙΟῚΒ ΘσΟΙη ὈΪΠΔΌΙΟΙΒ ; {Πθῖλ ΒΘ ῃἴΘΠ0685 Ὑγ1 ἢ} γ 6.08, τορι] αν, ἀθρομθηΐ, Πα ΠἸὙΘΡΊ]ΔΥ ; 
10 Π6ἢ ρᾶ5865 ο οχίδοίβ ἔγοτη ΘαΒΙΘ δαΐίῃοιβ. ΤΟΥ͂Θ. 8.8. ΘΟΡΙΟΙ5. Θχίνϑοίβ ἴγότα 
1 ΟΡ᾿5, ΟΟΥπ 6] 5 ΝΟ ροβ, ΒΗ Θάχιβ, ὕωβαν, ΟνΥἹά, “ΙΡ.]] 8, δη4 (ὑδία!] 5, 



ΕὨΌΘΑΤΙΟΝΑΙ, ΒΟΟΚΘ,. ὄ 

ΑΝΑΤΕΈΟΤΑ ΟΘΑΦΟΑ ΜΙΝΟΙΒΑ, νι Ταἰτοάποίονυ ϑϑηΐθηοθϑ 
ἘΠΡ 150. Νοίβ8, ἃπὰ ἃ Τλιουύϊομαυν. Βγυ ὑπ 'δνυ. Ρὶ Εοβυ, Μ.4. Ἐδαρ. ϑνο. γε 
αϊέίοηι, τουϊϑθα ἀπ ϑ]αυρθᾶ. 8ς. θα, 

[ηἰοη 464 ἔου {π6 86 οὗ ὈαρΊΠΠοΥβ. 7Π16 ΒΟ ΠΟ] , ο8 ἢ ΘΟΙΏΤΏΘΠΟΘ 1 8ἃ5 ΒΟΟΠ 88 Π6 
ὈΘΟΊΏΒ ἴο τοδᾶ Δην ατθοκ αἵ 8}1, ἀθὰ ὈΥ {118 ἰπλ8 μ6 [χὰ 5 γν οὐεθα τγοι οι 10 6 νυ 1}] Ὀ6 
Δ 016 ἰο ἰτϑηβ]αΐθ {Π|6 Θϑβιοὺ ὐθοὶς Δα ΠΟΥΒ. ΘΘΉΘΥΆ]]ν γοαά ἴῃ βοῇ οοΪθ. 186 Ῥοοῖϊκ 
ΘΟΙΩΙΏΘΏΘΘΒ ὙΥ1}} ΒΙΤΊΡ]6 Βθηΐθῃ 65 γν ὨΙΟἢ ΔΓ ΘΧΘΟΙΟΪΒΘΒ 1η ἀθοϊθηβίοι δηα οοπ] ρδίίοη, 
ἀπά ΤΠθὴ ῬγοοΘΘα5 (0 σΑΥΘ ΠΥ οτδατιαίθα 56] οί ἔγοπὶ 21 50ρ᾽5 ΕΔΡ]65, Ρδ] ΡΠ δίιβ᾽ 
ϑίουνιθβ, ΒἸαίαν οι 5. ΑροίΠπρτηβ, ποῖα 5 Π1Δ]οριθϑ, δὰ ΧΟΠΟρΡΠΟη 5 ΑΠΔΡ8515 δηθὰ 
Ογτιοραάϊα. ὙΠ6 ϑβοοηὰ Ῥαγΐ οοηΐϑιηβ ροθίιο8] βϑἸθοίΐοηβ ἤτοι ΒΑΌΥϊαβ᾽ ΕΔὈ168, 
Αμδούθοη, Βιοη, Μοβουβ, δ8η4 Τ γγίευβ. Ἐ16]Ρ 15 ρίνϑθη ὈΥ͂ ᾿ηθ8η8 οἵ [Ὀοΐ-ποίοβ, 
ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ἴῃ {Π6 ΘΔ}}16. ῬουΓΟῺ οὗ [ῃ6 γγουῖ, ἃπα ἃ Τ)1ΟἸ ΣΟ ΠΥῪ 15 ΔρΡρΘη 64, σομίδ]]ηρ; 
8411 16 τνουὰβ πδϑα τὴ (Π6 δχίχδοίβ. 

ΒΟΑΙᾺ ΟΒΖΟΘΑ : ἃ ϑϑνῖοβ οὔ ἘΠθιηθηίαιΥ αὐθοῖ Ἐχουοῖθοθ. ΒῪ 
ὑπ Βον. ὅ. ΥΥ. θανιβ, Μ.Α., Ηοαα Μαβίον. οὗ Ταγαννουθῃ ὐδιητηδὺ ὥσΒο0], δηα 
Ἡ. ΥΥ. ΒΑΡΡΕΈ ΕΥ, ΗἸΡῺ Μαβίοσ᾽ 5 Αβϑιϑίθην, ἀὐδιησηδν ὅΟΠΟΟ], ΜΑΠΟΠ ϑίοσ, ἘῸρ. 
8γο. οἱοίῃ. 25, θώ. 

π᾿ Ἐ ΤῊ. ΤΌΧΘΥΟ 56 - ΒΟΟΙς δἰγὴβ αὖ Ῥγονϊαϊηρ' ῬῈΡ115 ἢ ἃ 50 ΒΟ ΠΕ]Υ οορίουβ5 
ΘΑ θα]ΑΥΥ ὈΘΌγ οὐνθιηρίϊηρ; ασθοὶς (ὐοτηροβιιῖοη. ΒΥ ὑμ6 τηθυμοᾶ δαορίοα, {π6 
γγοΟΥ 5 Υ6 ᾿κθρῦ Θομδύδη ΠΥ Ὀθίουθ [6 ἸΘΘΥΘΥ 8 ΘΥ̓ 65, δηα ἀὺθ ὑπιι5 Ἰθαυ δ᾽ δἰταοβῦ 
Ἰηνο] απ 1] Υ. 

Α ΤΑΤῚΝ ΑΝΑΜΜΑΗ. ΒΥ. Ἡπνιτε Κευ, Μ.Α., ΒΕ. .8., Ῥιο- 
ἔδββϑου οἵ Οσοιηραγαύίνα αὐϑιατηδν, πιὰ Ἡθαα Μαβίον οὔ 086 «Γππῖου ϑομοο], ἴῃ Τ]η]- 
γουϑύυ ΟοΠ6ρα. θ᾽ ψιὰ Τ᾽ πουδαπὰ, οογγΥθοϊθα «πὰ ἐπίαγροά, Ῥοβὺ ϑνο. 88. 

Α ΒΗΟΝῚ ΤΑΤῚΝ ΟΑΒΑΜΜΑΗ͂, [Ὁ ϑοῆοοὶβ. Βυ Τ. ΗἩ. Κεν, 
Μ.Α., Β.5.4. 42 ]Ἰολῖι Ἑαϊεῖοη. Ῥοβῦ ϑνο. 85. θά. : 

ΠΑΤῚΝ ῬΉΟΒΕ ΤΕΒΒΟΝΩ. Ἐν ΑΥΕΒΕΡ 4“. ὅπυποη, Μ.Α., 
Ἡραὰ Μαβίοσ. οἵ ὑπ6 υδιοσηδυ ΞΌΠΟΟ], ΗΘΗ]Θυ -οπ- ΤΠπδιηθ8. Ἂκ(( γε Μαϊίίον. 
Ἐρδρ. ὅνο. 25. θά. 

ΘΦΕΠΙΕΟΊΤΙΟΝΒΚ ΠΒΟΜ ΟΥ̓]. : Ατροσοβ, Τυϊϑία, Ἡρθγοιάος, Μοίδ- 
πιουῬ οςο8. ὙΥΙ ἘΠρ 15} Νοῦθϑ, Ὀγ ὑπ6 ἕν. Α. ὁ. ΜΑσμελν, Μ. Α, Ἔρδρ. 85. θα, 

Α ΕἸΒΒΊῚ ΟΗΕΟΙῈΕ ΒΟΟΚ ΟΝ ΤΑΤῚΝ ΝΕΗΒΕ ΜΑΚΒΉΒ. 
ΒΥ {π6 πν. ΤΕ, Τὸ. ἀπόττον, Ηϑδα Μαβίου οὗ διδηιβογα Ἐν ΟὙὐδιησηαν ΞοΠ00]. 

᾿.15. θα, 

ΤΠῖ5 ΠΕΠ6 γοϊυτηθ οοπίδϊηβ ἃροιέ 60 βοῖὶβ οὗ νϑύβθδ, ουδάαδίβα ἴῃ ΑΠΌ] Εγ :---ἰῃ 6 
Θχρϑυοῖβο ἰ5 ἴο Ὀ6 τοσὴ ουΐ Ὀγ {π6 Νίαβίου, πα τῃ6 Ῥϑρθυ 15 ἴο θ6 μβαπάβα ὰὑρ ὈΥ ἰδ6 
ῬΟΥ͂ ἡν θη Π16 Ὧ85 Ὑνυλτ[6 ἢ {π6 [πῃ Ν' ϑύβίο Ἀπάθυηθδίῃ. 

Α Τιαἰϊϊ γογθίοη ἰὸν Μαβίθυβ, ὥς. θα. 

ΒΕΘΌΕΝΘΌΑ ; οὐ Ῥαββασεβθ ἢ ῬΆγΆΠ16] Η τη ΐβ [ῸΥ (Γϑηϑἰδίιοη ἰηΐο 
᾿ Τιαῦϊη Ῥτοβα δηᾷ γ οῦβθ. Βγ ἴμ8 ων. Ἐν ἘῸς απεττον, Οτόνῃ ὅνο. 45. θά. 

ῬΑΘΒΑΟΙΚ ΕᾺΟΜ ἘΝΟΙΙΒΗ ῬΟΙΓΕΥ ὙΠῈῊ ἃ ΤΑΤῚΝ ὙΕΈΜΝΕΗΕ 
ΤἈΑΝΒΙΑΤΙΟΝ, Ἐν [μ6 ον. Εὶ, Τὸ, ἀπεττον, Β. Ὁ., Προῦον οὗ Οἀαϊηρίομ, 
ΑἸΟυΟΘβίθυβΪγ8 : 5016 ὑϊπη6 Εἰ] ]ονν Οὗ δύ, ΟΠ π᾽ 5 ΟΟ]16ρθ, Ομ υαρθ, [2 ἐπε ργε58. 

σΟΆΡΌΒ ῬΟΒΤΑΒΌΜ ΠΑΤΙΝΟΒΆΌΜ. Βαϊ ὃν δ αικξα. 
1 ὑπϊοὶς νο]. ϑνο. ΟἸοίμ, 185. Οὐπίδιπίηρ; :--- 
Οατυιτιθ, Τυοσπκετῦβ, Μιπσπμυδβ, ΤΙΒυμ 8, ῬΒΟΡΕΠτιῦΒ, Ονιριῦβ, ΗἨοπατηῦβ, 
ῬΗλΈρπυβ, υσΑνυ8, Ῥεαβιυβ, συνενλιβ, ΜΑΠΎΓΑΙΙΒ, ϑυμριοια, σ'ΤΑΤιῦ5, ϑιιμῦβ 
[ταιτοῦ8,  αμεκιῦβ Βπασουβ, Ολυρυπνηῦδ διουτυβ, ὅζο, ὅζο. 

ΤΙΤῚ ΤΙΥΙΙ ἨΙΒΤΟΙΝΙΖ. ΤὍΠὸ ΕἸνδι θῖνα ΒΟΟΚ8, νὴ] ἘΠΡΊ 8} 
Νοίθϑ. ΒΥ 7. ῬΕΕΝΡΕΥΙΠΕ. [12π|0. ὅ5. ΒΟΟΚΒ 1Ι.---ἼΠ1, οἹο ἢ, 85. θῳ, Ι΄. ἀπά 
Υ. οἱοιι, 85. θα. 



6 ΜΈΘΞΒΗΒ. ΒΕῚ1, ΑΝῸ ΘΑΙΌΥ 
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ΤΠῈ ΟΠῈΒ ΑΝῸ ΟΑἾΜΕΝ ΒΞΕΟΤΑΒΝΕ ΟΕ ΠΟΒΆΟΕ, 
ὑγαιϑιοίθα ᾿χίο ΒΡ] θη ογβθ. ΒΥ ὕπμ6 ἰἸαΐϊθ ον Οονινοτον, Μ.., Οουρὰβ 
Ῥγοίδοβου οὐ Τιαῦϊη ἴῃ {6 {Ππ᾿νουϑιῦγ οὗ Οχίογα, Ζοιγὲλ Ἀαϊίοα. Ἔσρδρ. ὅνο. 
ἘΟΧΡΌΓΥΡΉ Ὀἱηαΐηρ,. ὅς, θα, 

ΤΗΝ ΒΑΤΙΉΕΒ, ἘΡΙΘΤΙΕΒ, ΑΝῸ ΑΗΤῚ ΟΕ ΡΟΕΒΤΗΥ ΟΕ 
ἨΘΟΒΆΑΟΘΙ. ὙΤταμπβαίθα πη ἘΠρ] ἢ ογβθ ὉγῪ ΦΟῊΝ Οὐκιναάτον, Μ.. ἃ. ζΖλίγα 
αϊἕοηι. 65. θά. 

9. ΒΟΒΑΤῚ ΕΠΑΟΘΟῚΙ ΟΡΈΒΑ, 1Π|υβιγαῖθα πο. Απἠίαθθ Οαθτη8 
Ὀγ Ο. ΥΥ. Κινα, Μ.Α., ἔδι]ονν οὐ Τ ΥἸ ΠῚ ΟὈΠ]16ρ 6, Ομ υϊρο. Τὴ ἰοχύ τον] βθᾶ, 
ἢ δὲ Τηῤγοαποίϊοπ, ὈΥ Η. Α. “. Μυνπκο, Μ.Α., Ἑδβιονν οὗ Τ υληϊγ ΟΟ]]6ρθ, 
Οδιλθυῖάρο, Ἐαϊίον οὗ Γπογοῦϊαβ. ΤᾶΥρθ ὅϑγο. 46] 18. 

ΑΝΤΗΟΙΟΟΘΟΙΑ ΤΑΤΙΝΑ. Α Βεϊθοίίϊοη οὗ Οδοῖοθ Ταύη ῬΟοδίΓΥ, 
ἢ Νοίοθ ὈὉῪ ον, Ἐς. ὅτ. ΦΟῊΝ ΤῊΛΟΚΕΒΑΥ, Αϑϑιβίδη- Μαεαβίον, Ἐΐοπ 
ΟὈἸ]6ρθ. δϑεοοπα ΤΕ αλίίοη, γουϊδοα απαὶ οπϊαγσεά. Ἔραρ. ϑνο. 65. θά. 

ΑΝΤΗΟΙΟΟΙΑ ΟΒΟΑ. Ῥαββαρὲβ Πομα 1ῃΠ6 ατοθθκ Ῥοείϑ, 
Θοιθοίθα δηα αὐγδηρθα Ὀγ π6 θυ. Ἐ', ὅ:.. ΦΟῊΝ ΤΉΛΟΚΒμΑΥ, Μ. α. δὼ 
αϊίοη, οογγθοίεά. ἘῸΡ. ἴ8. θα. 

ΤΉ 656. γοϊυπιθβ οοπίδιῃ ΒΘ] ΘΟ ΟῺ5 ἔτοτη [ὴ6 Οτϑοὶς ἃπᾶ 1ϑίϊη ροοίβ, δαϊίθα νὰ 
οὐἸζο8] οαγθ. ΤΉΘΥ ἅγ6 ῬΘΔΌ ΠΥ ρυϊπίθα Όγ ὙΥ Εἰ ΠΡ Ήδτὰ οἢ ἰοΠ6α ΡᾶΡΘ., ἃπα 816 
ΘαΌΔΙΠΥ βαϊ 8 ]8 ἔῸΣ ο1855 ῬΟΟΚβ, Ργθβθπίβ, δη ἃ ὈΥΪΖΘΒ. 

ΞΑΒΗΙΝ ΟΟΙΟΙΝΑ 1 Ἡογίυ]5 Βοοῖδθ βοῃο Ια 58] ΟΡ Ί 6 Π518 Θοῃ- 
(Θχαθυππύ ΤῪ65 ὙἼΓΙ ΕἸοΥ 15 Ιθρθπαϊβ. Ἑεϊῖυ Τεγίϊα. Ῥοβὺ ϑνο. 85. θα. 

ΥΙΒΟΊΠ ΙΝ ἘΝΟΙΙΒῊ ΒΗΥΤΗΜ. Ὑγ18 Τ|]αϑἰγαίμοηβ ἔγοτη {Π 6 
Βυ 015} Ῥοοίβ, ἔγοτα Ὁμδασονῦ ἢἪ0 Οὐνρου. ΒΥ (86 θν. ΒΟΒΕΕΤ ΟΟΕΒΕΤΥ 
ΒΙΝΟΓΕΤΟΝ, βγϑὺ γγαγᾶθη οἵ 5. Ῥοϑίθυ"β ΟὉ]]6ρθ, Πδαϊθυ. Α τηϑπμ8)] [ῸΓ τη βίον 
δα 56 Πὰν, ϑεσοπα Ἀαϊέϊοη, γ6- νυ θη ἃ πα Θη]ασρθᾶ. [αῦρθ ογουνῃ ὅνο. 75. θα, 

ΤῊΕ ΟὈΥΒΒΕΥ ΟΕ ἨΟΜΈΗ, ἱνδηβαἰθα ἱπίο ἘΠρ] 5} Ὀ]ΔηΪς γθγβ6. 
ΒΥ {π6 παν. αΈΟΕΘΕ Μύβακαάνε, Μ. ἃ. Νεῖ Εαϊλέοη. 2 νο]β. ϑνο. 245. 

ΤῊΕ ΑΟΑΜΕΜΝΟΝ, ΟΘΗΟΕΡΗΟΒΖ, ΑΝῸ ΕὔΜΕΝΙΘΕΒ 
ΟἿ ΑἸΘΟΗΥ ΓΒ, ὑτϑπϑιαθα ἰμῦο ἘΠΡΊ 5 Ψ ογβο, Ὀ. Δ. ΑΝ ΙΟΚ, ὑγϑηβ]αο υ 
οὗ Τδαιϑῦ, 4550, 0. Οτόνῃ 8ὅνο. 65. 

ΕΟΒΝΕΙΟΑΝ ΟΙΑΘΘΙΟΞ. 

Οὐ έαΠν βαϊυθὰ 1 ἘΠΠρΡΊ] 5ῃ ΝΝοίοβ, συδτησηδύϊοι! δ πα ΘΧΡΙϑηδίουυ, δπα τοηουὶηρβ οὗ 
αἸΠΠΘα]0 1α]ογηδῦϊο ΘΧ ΡΥ ΘΒΒΊΟη5, ἴῸΓ ϑομοο]5. ἘῸΔΡ. 8γνο. 

ΟΕΉΜΑΝ ΒΑ ΑΝ, ἘΝΟΜ Ὁ{- ῬΙΟΟΊΟΙΜΑ, ᾿γ Χ. Β. βαιντινε. αι ρα 
ΤΑΝ, ΘΟΕ ΤΗΣ, ΑΝῸ ΒΟΗΙΠΒΗ; ν᾿ ἢ Ὀγν Ὧχν. υβυσ. δουγές Εαϊέίοη, γτουϊδοα. 
Τητγοάἀποίοηϑ ἴο Θοἢ Ῥόθῖη, οορίουβ Θχρ] απ 8- 35. θὰ, 
(οχν Νοίαββ, δη ὁ ΒΙο ΔΡὨΪο 8] Ν  ύϊςθβ. παϊρα 

ἐ ἨΙΒΤΟΙΒΕ; θῈ ΟΗΑΒΙΕΘ ΧΙ]. μὰς Ὀν Ο.1.. ΒΙΕΒΙΕΕΈΙ,), 385, θά. 
᾽ Χ 

ΒΟΗΓ ΘΕ» 5 ὙΑΠΌΕΟΝΘΊΤΕΙΝ, Οοπι- ΜΟΙ ΤΑΙπΕ. Ἑαϊίοὰ ὃν 1. θιμπευ. Ζ7λιγὰ 
Ἀαϊξίοη, γουϊδθα, 85. θά. Ῥ]οῖθ Τοχῦ, σοταρσιβιηρ 00 )οίχαδν Ῥσοίορῃθ, 

Ταρσοῦ, ῬΙοσο)]οχηϊηὶ,ἕ δηα. ΤΥ δ] Ἰθβύθ π᾿ 8 “οα. 

ΒΕΘΕΟΤ ΒΑΒΙῈΚ ΟΕ Τὰ ἘῸΝ- 
ΤΑΙΝῚΣ. Ῥαϊξοα Ὀγ Ε, 480, Μ.4. δ γειυ 
αϊξίον, γουϊϑοα, 85. 

τϑαϊιοὰ Ὁν Ὅν. α ΒυσηηΒΙΜ, ῬΓΟΐΘββοΟῦ οὗἵἁἨ 
(ευταδη ἴῃ ΚΊηρ5. (0]16σο, μοημᾶοημ. δῆδιῦ 
Ἑαϊέίον, τουϊδοα, 05. θα. Π6 Τᾶρον πᾶ ῬΙο- 
σΟΙοταϊῃὶ ἰοροῦμου, 85. θα. δ δ] βίβιη 5 
Τοά, 85. ξὰ. 

ΞΟΗΙΠΠΕΙΡΒ ΜΑΙ ΟἹ ΟΕ ΑΝ; 
ἢ Τρ] 5} Νοίοβ ὉῪ 8. ιστιλμ ὟὟ λα- 
ΝΕΒ, ΕαϊίοΣ οὗ Ὁῃ6 ““Αὐἱυϊαγὶα πα Ταϊπατα- 
ταῦβ᾽ οἵ Ε]δυΐυ5. [7.5 ἐλὲ »γ685. 

ΑΥ̓ΕΝΤΌΒΕΚ ᾺῈ ΤΕΠΈΜΆΑΘΟΌΕ, 
ΡΣ ΕἜΈΝΕΙΟΝ. αϊοα Ὀγ Ο. 2.: 111,1. 
ϑεσοπαὰ ΖΜ αϊέίοη,, γουϊδοά. 45. θα. 

Ἐ ΤῊ ΡΙΘΘΟ]ομλίηι 18 [Π6 Βα] 68οὐ βο]θοίθα ον μ6 ποχὲ (απιτιάρα ΜΙ4416 Ο] 685 
ΕΣ χδιηϊηδίϊομ. 



ΕΡΌΟΘΑΤΙΟΝΑΙ, ΒΟΟΚ5. 

ἘΝΕΝΟΗ ΑΝῸ ΑΕΕΈΜΑΝ ΟΙΓΑΘ55 
ΒΟΟΚΘ. 

Α Ψγοηοῖ, (ὐὑοινδο, ὧν Μοη5. 1. Ε΄. Οαδς, Μ.Α. 

ΕἸΒΕΤ ἘΒΕΝΟΗ ΒΟΟΚ ; Ῥεϊηρ ἃ Νϑν, Ῥυδοίϊοαὶ, ἂμ Εδϑυ Μοιμοᾶ οὗ 
Τιϑαγηΐηρ' {Π6 ἘΠ]θηλθηὺβ οἵ πὸ ΒΎΘποῖ Τᾶπριαρο. ἘῸᾶΡρ. ϑὅνο. δε Μαϊέϊον. 
15. θα. 

ΘΒΕΟΟΝῸ ἘΒΕΝΟῊ ΒΟΟΚ ; Ροίῃρ; ἃ αταιπιηαν δια Ἰύχθγοϊθα ΒοοΪς, οὴ ἃ 
ὩΘΝ ἃ πα Ῥγϑούϊοαὶ Ρ]απ, ἃπα ᾿ηἰθπαθα ἃ5 ἃ 8566168] ἴο 7η86 “ΕἸχϑῦ ΕὙΘοι ΒοοΙκ.᾽ 
Νειυ  αϊεονι. Ἔςτδρ. ϑνο. 25. θά. 

ἘΠΈΕΝΟΗ ΒΑΒΙΈΝ, [ον ΒορΊηηογβ, ἰη ῬΊοβο, ἢ δὴ ᾿πάοχ οὗ ἃ]} 
{μ6 ὙΥοτᾶβ αὖ [88 οπᾶ οἵ 086 ννοῦϊς. λῆεισ ΜΞ  αϊξβίοη. Ἰῶτηο. ὥς. 

ἨΙΒΤΟΙΒΕῈΒ ΑΜΌΒΑΝΤΕΝ ΕΤ ΙΝΘΤΗΌΟΛΤΙΝῈΒ ; οἱ, ΒΘ] δοο0ἢ8 
οὗ Οοτρ θῖθ ὄνου θβ ἔγοτα ὕη6 θθϑῦ Ἐσϑποῖ Μοάθγη Α ὐὐμοῦϑ, ο να υυυϊῦθ ἔῸΓ 
{86 Ὑσοαηρ. ὙΥῸ ἘΠ ΠρΡΊ 5 Νοῖθβ. Δεν Τ᾿  αἰξίοα. Ἐρδρ. ϑνο. 25. θα. 

ῬΒΔΑΟΤΙΟΑΙ, ΟαὔΙΕ ΤῸ ΜΟΌΕΒΝ ἘΠΝΈΝΟΗ ΟΟΝΥΒΗΒΑ- 
ΤΙΟΝ : οσοηἰεαϊηΐηρ :---Ἰ, ΤΠ 6 τηοϑῦ οαγγϑηῦ δηα ἀ56] ῬΉγβθ5 ἴῃ νον ταν ΤᾺ ; 
11. Ἡνογυ θοᾶγ 8 Νϑοθϑβϑαυυ ιθϑύϊομβ μὰ Απιβύγθυβ ἰὰ Ἴδαν] - ΤᾺ}, Ἐθαρ. ϑὅνο. 
25, θα. 

ἘΒΕΝΟΗ ῬΟΕΤΗΥ ΕΟ ΤῊΕ ὙΟΌΝΟα. 1} ἘΠρΊ5η Νοίοβ, 
ϑηαἃ ρῬγοοθᾶρά ὈΥ ἃ ἴδυν ρ]αϊῃ Β]65 οἵ ΕΘ ἢ Ῥγοβοαγ. ΒῸΔΡρ. ϑνο. 25. 

ΜΑΤΕΒΙΑΙΒ ΕΟΝ ἘΒΕΝΟΗ ῬΒΗΟΒΕῈ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΙΟΝ ; ογ, 
Βοϑούοηβ ἔγοιη ὑπ 6 θϑϑὺ Πρ] 5 Ῥτοβο τοῦθ. ὙΠ οορίουβ Εοού Νοῖθϑ, δπὰ 
ἩΪπίβ ἔου Ταϊοιαδῦϊς δηάθγίηρβ. ἥζεὼ δ) αϊξον. Ἐρδῶρ. ϑνο. 45. θα, ΒΥ, 65. 

ῬΒΟΒΑΤΈΠΕΒ ΟΟΝΤΕΜΡΟΒΑΙΝΒ: οὐ ϑεϊθοιίίοηβ ἴῃ Ῥτοββ,. 
ΘΠ ΘΗ ἔγοτα οομπ θι ρου αυΥ ΒΎΘΠΘἢ 1 ογαύαγο, ὙΠ} ΕΠ Ρ] 188} ΝΝοίθϑ. 12πηο. ὅ5. 

1Ε ῬΕΤῚΤ ΟΟΜΡΑΘΝΟΝ: ἃ Ἐτθποὶ ΤΑΙΚΌΡοοΚ ἕον 1{π|8 ΘΒ] άσθη. 
1θο. ὥ5. θα, 

ΑΝ ΜΡΕΒΟΥΈ. ΜΟΌΒΗΝ ῬΡΟΟΚΕΤ ΒΙΟΤΙΟΝΑΡΥ ΟΕ ΤΗΕᾺ 
ἘΒΕΝΟΗ ΑΝῸ ἘΝΟΑΙΙΒΗ ΤΑΝΑΌΔΛΔΟΕΝ; ον ὑμ6 θνθυυ τα Ῥαγροβθθ οὗ 
ὙΥδνθ]] 5 θα δυιάθαίβ. ΟὈὐηίαϊπηρ τοῦτο ὕμδη Εἶνε “Τποιιβδηα τηοᾶθσπ δ πᾶ 
Ουγγοηῦ Ὑγοσ8, 56η568, δηα Ἰαϊοπιθύϊο ῬΏΓα565. ϑηἃ ΥΘμἀθυηρβ, ποῦ ἔουπα ἴῃ ΔΗΥ͂ 
Ομ ΤΙ] Οπᾶυυ οὗ πὸ ὕνο Τιπραδρθθ. ἃ Νὸν Ἡαιθίοπ υν τ δαἀαιθϊοηβ ἃ πὰ 
ΘΟΥΥΘΟΟη58. Ἰθτο. ΟἸοί,ι, 45. Ῥαγί [Υ͂. ργεραγίησ. 

ΜΟΌΒΕΝ ἘΝΕΈΝΟΗ ΑΝῸ ἘΝΟΙΙΒῊ ὈΙΟΤΙΟΝΑΒΥ, νὰ 
ἀρνγαγ 5 οὗ ΕἸ ἔθου ῬΠΟιιβδηα πονν ὑγου 58, Β6η568, ὅζο. ἈΪΠΘΥῦΟ ἀΠΡᾺΡ]ἰ5ηθα, ΤΘμΥ 
ϑγνο. ΤῸ Ὀ6 Ρῃ]15ῃ6ὰ ἴῃ ἘΌυΥ Ῥαγίβ, οὗ νυ Κίοἢ 1. 11, ὃς 111. ἂγθ πον τᾶν. Ῥ.ΪΟΘ 
85. θα. δδοθβ. Ῥαχὺ ΙΥ. ργορατῖπο. 

ΜΑΤΕΒΙΑΙΒ ἘῸΝ ΟΕΗΜΑΝ ῬΕΟΒ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ: 
ΘΟηβἰϑύϊηρ οὐ Θϑ]θουύ ουβ ἔγοτη Μοαθυη ἘΠ ρΡ ΠΙ5} ὙΥ ὙἸοΥβ8, τυ ἢ Οὐδιησηδίῖο8] Ν ῦθϑ, 
Ταϊουηαίϊο θηάογίηρ5 οὗ ΠΤ Που]0 Ῥαββθαρθβ, ἃπα ἃ ποῦ] Γπιτοἀαοῦϊοη. Βυ Ὧγ. 
ΒΟΟΘΗΗΕῚΜ, ῬΓοξαββου οὗ ἀθυηδπ Γηραδρο δα Γἰἰδγαύανθ ἴῃ Ἱζἱπρ᾽5 ΟΟ]16ρ6, ἃηα 
ἙΣΧδιλΐπου πῃ θσταδῃ ἰο ὑπ 6 Τοπάοῃ {Ππ᾿γουϑιν. ἘΌΔΡ. 45. θά. Νεὼ “αϊεῖοη, Πουϊδεα. 

Τη {815 δαϊοη [6 ποῖθβ 'ῃ Ῥαγῦ 1. ἢᾶνβ Ὀθ66ῃ οπυϊγοὶυ γουϊβθα δα ἱπογθαϑθᾶ ἴῃ 
ΔΟΟΟΥΔΠο6 1} ὑΠπ6 σαρροβυϊοηβ οὗ οχρθυϊθποθα ἰοδο!θνε, 



8 ΜΈΡΒΗΒ. ΒΕ, ΑΝῸ ὉΑΙΥ5 

ΤΎΕΝΤΥ ΤΕΒΒΟΝΒ [ΙΝ ΕΒΕΝΟΗ; νἱῦι ἃ Τοῦ ]6 οοαθα]ατν; 
σἰνίηρ ὕπ6 Ῥγοπαποϊοίϊοι οὗ ΕΎΘΠΟΩ Ὑγοναβ, Νοίθβ πα Αρρϑμάϊοθϑ ΒΥ ὙΥ. 
ΒΕΕΒΝΕΗ. Ῥοβύ ϑνο. 45. 

ἘΒΕΝΟΗ ΟΠΒΑΜΜΑΒ ΟΝ ῬΌΒΙΙΟ ΒΡΟΗΟΟΙΒ. ΒΥ {6 
Βν. ἃ. ΟἹ. Οὐλριν, Μ.Α. 50. “Ὁ η᾽5 ΟΟΠ16ρο, Οδιαυϊρθ, απα Βδομθ] 168-58: γ 65 
Οὔ (μ6 {Ππ᾿νουϑιὺν οἵ ΕὙδηοθ, ἘῸΔΡ. ϑνο. δεοοπα ἡαϊέϊογι, σγεαὶϊϊψ εηϊαγγοά, 25. θα. 
Οὐ ἴπὶ ὕννο Ῥαχὺβ βθραγδίθινυ. Ῥαγῦ 1. Αοοϊάθποθ, 35, Ῥατγὺ 11, ϑιυπίδχ, 15. δά. 

Α ΟΕΕΜΑΝ ΑΒΑΜΜΑΗ ΒΟῸΟΝ ΡΌΒΙΙΟ ΒΟΒΠΟΟΊΙΚ5. Ἐν [μ6 
Βδν. Α. Ὁ. ΟὑμΆριν, αϑϑιϑυθα Ὀγ Ἐὶ, Ἠου Μύταθα, Αβδιβίθηῦ Μαβίθι αὖ π6 Βναίοῃ 
τάμα ὅομοο!. Βοδαρ, 25. θα, 

ΒΕ ΟΕΒΑΝΟΈΕΈΝΕΝ (ΤῊΝ ῬΒΙΒΟΝΒΗ). Βγ ΚΟοΊΖΕΒυΕ. 
ἙαΙ ρα, νυ ἘΠρ] 5 Νοίθθ ΕἸΧΘΙΠμδύΟΥΎ πα γϑιιγηδύϊοα!, Ὀν Ὠν. ΥΥ. ὅτπομ- 
Β5πα. ΤᾺ6 ἢγϑῦ οὗ ἃ ββ]θοίίοῃ οὗ σθυταδῃ Ε]αΥ8, βαϊῦα 018 ἴῸΓ σϑϑαϊηρ' οἱ ϑούϊηρ', 18. 

1Ὲ ΝΟῦΥνΒαῦ ΤΉΒΒΟΗ : οὐ, Βύθηοὴ Βίμαθης 5 ΟὐΟμμρδηῖοη : (6- 
βρ!θα τὸ ἐφ ο! }} αῦθ ὑπ ΠΕΡ ϑηβ]αύϊομ οὗ Τρ] 15} ᾿πύο ΤΠ ΘμΟἢ αὖ ϑῖρηῦ, ΒΥ Μ, Ἐ, 5. 
δινέοεμίν ΠΕ αϊέϊοη. οαρ. ϑνο. 85. θᾶ, 
ΟΟΝΤΕΝΊΘ :--- Αγ διησηδίιοδὶ Γηἰτοάποίϊοιι, 100 1, ββοηβ, Ν᾽ ΟΟΘθΌΪαν. (ΟΠ ΘΥΒΔ 08} 

ϑθηΐθηοθβ, ΑἸρμαρϑίϊοαὶ Αὐγτδησοτηθπῦ οὔ {π6  ουρ5. Οὕθηθνα] ΤᾺ0]6 οἵ Ἀθίθυθποο. 

ΤΗῊΗΙΒ ἘΒΕΝΟΗ ὍΠΑΜΑ ; Ρεϊηρ' ἃ δοϊθοίίοη οὐ {π6 Ροϑί Τρ α 168 
Θ᾽ Οὐτηοα!65 οὗ Μο]ϊὸνο, ᾿δοῖηθ, Τὸ. (ουπ 6116, 1, σον 6 1116, μα ᾽ οἱίαῖγθ. ὙΥ̓ῸΩ 
Ατριταθηῦβ πὶ 1 ηρΡΊ] 50. αὖ Π6 ποαᾶ οὗ ϑᾷοῖ βοθηθ, ἃπα Νοίοβ, ΟὐἹῦϊοα] ὅπα 1ὺχ- 
Ῥ] παύου, ΡΥ Δ. αΟΜΒΕΒΎ, ΒΟ] Βθραραῦθὶυ αὖ 15. 80 ἢ: ἩδΙ θοσῃα, 158. 6α. ΘΔ 0ἢ. 

ΟὈΝΥΕΝΊΒ. 
ΟΟΜΈΕΡΙΕΒ ΒΥ ΜΟΙΜΕΒΕ: ΤΠΑΟΈΡΙΕΒ, ζο, ΒΥ ΒΑσινε: ] ΒΥ Ρ. Οὐκ ΝετιΕ: 

1,8 ΜΜΙβδη 1006. 14 Γμέραίάθ, ου 165 ΕΥΕΤΘΒ Ἰ’ 81" 
ΤΡ Ανδτο. ἘΣ ΘΙ Ϊ5. Ηουϑοθ. 
1,6 Βοιιγρϑοὶβ ἀϑῃᾷ!- ΑἸΘχδηαγ8 16 ατδηῇ. Οιππᾶ. 

ἘΟΙΏΠΊΘ. Απάγοτηδητιθ. Ῥοϊγϑαοίθ. 
1,6 “Ῥα 8. 1,65 Ῥ]αϊάθανβ, (Οὐοηι.) Ῥοιηρέε. 
1,6 Μαϊδάβ ἱπιδρ] 118. Ῥυϊδπηηῖουβ. Βυ 7. ΟΟΆΝΕΙΠΕ: 
65 Εϑιωσηθ8 ϑδαγδηΐθβ. ᾿“Βώγέηϊορ. Ατὐϊαηθ. 
1,65 Ῥου ὍΘΥΙ65 ἀθ δοδρίη. Βα]αζοί. Ῥιμλυβ ΒῪ ΨΟΥΤΑΙΠΕ: 
Τ,65 Ῥυόοϊθυβθβ ΒΙ ΔΙ ΟῚ ]68. ΜΠ υ]Δαΐθ. Ῥυυΐαβ. Ζεῖγο. 
ΤΙ οο16 465 ἘΘτητηΘΒ, Τρμϊρόη]θ. ΑἸ“ ῖγο. Ογεβῖθβ. 
ΤΡ ΘΟ] 465 Δ αυΙβ. Ῥῃάξανε. 1,86 Ἑδπδίιρτηθ. 
1,6 ΜΙ έἀθβοῖῃ ΜΙ αΙοτέ [χὰ]. ἘΒίΠον, Μόγορο. 
Μ΄. ἀθ Ῥουτοθδαρηδο. ΑἸμ4]16. Τὰ ΜΙ ουῦ 46 Οέβαν. 
Ατηρ γοη. ΘΘΙΩΡΆΙΆΙΒ. 

ἘΞ ΒΡ] οὐ βο]θοίθα ἴον 6 ποχί (δια υῖαρθ Τοοδ] 1 χατηϊηϑίιοη. 

ΑἹ ει ΤΠ αἀλιϊοη οΓ “1,6 ΜηΠσαπίδγορε," σαγοξιίῳ τουϊξοί, 18 που ἴηι {716 ὈΥγ685. 

ΜΑΤΉΗΒΜΑΤΊΙΟΞΒ. 

Οἰΐυον βγη Νο ϑγνϑέοηι ο΄ δ] αἐμοηιαξιοβ. 
ὍΑΙ, ΑΔΒΙΤΗ ΜΈΨΤΙΟ; οὐ, 116 δου 8. οὗ (ὐοημοιοίθ υδη 165, 
ον πα δηα Τ᾿ηϊκζλοννῃ, Εὐχροηθηθα! ὡπα ΤΓΥδπβοθηάθηΐαὶ, ἱποϊιαῖηρ ΑΠΡΌΪΟΓ 
Μαρπηιπαθ5. ὙΠ ΑἸ ϑῖβ. ὅγὸ. 145. 

70 ἐξ τοῦ! ὕ6. Κοιι βουογαὶ ποῖ ργορό8868 ΚΟΥ 8]ιογἐθτυΐπ ἸΙαδογίοιι5 οαἰοιϊαξίονι5, αἰἱδροτι5- 
ἴηρ τοί], ἐἢι6 τι86 οΥ αἰΐ ἰαὐϊο5 ;Σ α ηιεϊλοά ὁ" οὐέαϊνῖηρ ἐδ ἰοσαγίίζην ΟΥ᾽ ατὰν πιθηδο» ἔπ ἃ ἤεισ 
πεϊγεμέος ὧψ εἰΐγοοέ οαἰοιίαξίηη; α πιο μοί ῳ 5οϊυϊπῳ εημαϊίοπις ὑπυοίυϊηφ ἐπροποηίϊαϊ. 
Ἰοψαγἱἐινιῖο, απὰ οἰτοιίαν ζιοιοίίοηια, το. δ᾽0, 
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ΔΙ, ΑΒΙΤΗΜΕΤΊΟ. Ῥανὶ 11. Τὴ Τεβοθηάίηρ Βτδη6ἢ), σΟΙη- 
Ῥ]θυηρ' ὑΠ6 ϑοίθῃσθ, πὰ οομίδιπῖπρ' {π ΠΘΟΥῪ οὗ [6 ΑΡρρ!ϊοδύϊοη οὗ θοΐἢ ΒυδηΟΒ68. 
8γ0ο. 105. θα. ΐ 

ὍΧΘΑΙ, ΤΑΒΙΕΒ (Αβοοπάϊηρ ἀπ Τ)οβοθηάϊηρ ΒγΆπ 668). Οοι- 
Ῥυιβίηρ θθ»0Ὁ] ΝΌΤΊΡοΥ5, Ὁ] Τρ αυῖγη5, δα Οοιηχηοῦ ΝΌΤΩΡΟΥΒ : ΤᾺΡ]65 οὗ 
᾿ΓΥΙΡΟΠποτηθύγοὰ] Ὑ 8165, Απρα]αν Μαρπζα685, ἀπ Ἐπ ποίίοπϑ, νυ ὑπ ὑποὶν Τι8] 
Τοοραγθτηβ8. ἀ4ϊο. 218. ᾿ 

ΤῊΝ ΒΙΕΜΕΝΤΕ ΟΥ ἘΠΟΙ17). Α πον Ἰχί θαβθά οὐ {πᾶΐ οὗ 
ΘΙ ΠΊ80η, ὙΠ ΤΌΧοτοῖβοβ. Βαϊθα Ὀγ Η. ὅ. Ηοβῃ, αἴθ Μαυπηθυγαίϊοα! Μαβίου οὗ 
ὙΥ δϑύμαϊ βίου ϑομο0]. Ἐρδαρ, ϑὅνο. 45. θά. ἘἸΧΘΓΟἶβθ5 βθραγδίρ]υ, 18. 

ΟΟΝΤΕΝΊΘ:---ΒΟΟΙΚΒ ].---. 1. ; ΧΙ. 1--ΟἹ ; ΧΙ]. 1,2. 

ΤΗΝ ἘΠΕΜΕΝΊΤΒ ΟΝ ΒΌΘΙΠ1). Τῆθ ΕἸσϑῦ ΘΙῚχ Βόοκβ, ἢ ἃ 9 

Οὐοτηπιθπίανυ ὈΥ ΠΥ. ΤΠΑΈΌΝΕΕ. Τδαῃ Ἑαϊτοπ. ὅνο. θ5. : 

ΤΗΒ ἘΝΌΟΝΟΙΑΤΊΟΝΒ ΑΝῸ ΕἸΟΌ ΕΒ Ροϊοηρίηρ ἴο {π6 Ῥτο- 
ῬοΟΒΙ ΙΟὴ5 ἴῃ 6 ΕἾγϑυ ΘῚΧχ δηα φατγῦ οὗ ὑπὸ Τ]θνθη ΒΟοΪκΒ οὔ Τὰιιο]14᾽5 Ἐ]θι θη 8, 
(ἀϑια}ν τϑϑα ἴῃ ὕμ6 {Ππ᾿νϑυβὶ0165,) ργθρανθα ἴον ϑύπαθηΐβ πὰ θομηθίνυ. ΒΥ {886 
Βονυ. ὅ. ΒΒΑΒΒΒ, ἢ... Δεὼ ᾿αϊέοη. Ἐδρδρ. ϑνο. 15. οἷ οδγάβ, ἴῃ 6856, 58. θα, 
ὙΥΙουὺῦ {π6 ΕῚριχ65, θά. ὶ 

ΑΝ ΑΒΙΤΗΜΈΕΈΤΙΟ ἹΝΤΕΝΌΒῸ ΕΟΝ ΤῊΒ 858 ΟΕ σα ΒΥ 
Ξ5ΟΉΟΟΙ. Ἔν 6 ᾿ου. Ο. Ευβεε, Μ. Α., ὁπ οὗ {16 τηδϑίουβ δὖ Παρ. δῦειο 
Εαϊίοη, Τίαγσεα. ὅς. θα. 

ΑΝ ἘΠΕΜΟΌΝΤΑΒΥ ΑἸΘΈΒΒΑ ΒΥ Βου. Ο.(. Τυϑθε, Μ. ἃ. δ ει 
Εαϊέϊοη, ηϊανβεά. 25. θα. 

Α. ΟΟΜΡΕΝΌΙΟΜΟΣ ΒΑΟΤΒ ΑΝῸ ἘΕΟΒΜΟΌΙΖ ἴῃ Ῥυτὰ 
Μαιυπμοιπαῦϊοβ ἀπα Ναύαγ! ῬΗΠοβορηγ. Βγυ ἃ. ΒΚ. ὅ'μαιυ, ἘΠ .Α 5. οὗ 5. 
 οΠπ᾽5 ΟΟ]16ρ6, δι υϊάρ : Τιϑούπνου οὴ Ναύαγαὶ ΡΒΠ]ΟΒΟΡΗν ἴῃ ἹΚΊπρ᾽5. ΟΟ]]6ρθ, 
Τοπάοῃ : Ἰοίο Ηρθαα Μαυμϑπιδίοαὶ Μαβίθυ ἵἴπ ἸζΠηρ᾽ 5. ΟΟ]]6ρο. ὅοθοο]. ἘθδΡ. ϑὅνο. 
95. θά. 

ΤΠ ΜΕΟΗΑΝΙΟῸΟΒ ΟΕ ΟΟΝΒΤΑΌΟΤΙΟΝ ; ἱποϊαάϊηρ (ἢ 
ΤΠΘονΐθβ οὗ {16 δίγοηρίῃ οὗ Μαίοθγία]ς, οοῖβ, Ασοῆθα, ἀπα Θαβροπβίοη Βα ρ68. 
ὙΠ πυτλθυοιιβ ΕΧΘΤΉΡ]θ5. ΒΥ ΘΤΕΡΠΕΝ ΒΈκνιοι, Κ᾿, Τὰ. Α.5., οὗ τὉ06 Τίογαὶ 
ΜΈ αῪ Αοαδάθτην, ΥΥ̓οΟΙνγοη. ὅνο. 125. 

Α ΟΟἸΙΠΕΟΤΙΤΙΟΝ ΟΕ ἘΠΕΜΕΝΤΑΡΥ ἘΧΑΜῬΡΙΈΕΒῚΝ ΡΌΞΒΕ 
ΜΑΤΗΒΜΑΤΙΟΒ, αὐταπροα πὶ Ῥὐχδπηϊηδίϊοη ῬΆΡΘΥ5, ἢ Οοοαβίομαὶ Η]ϊηΐβ, 
ΒοΙα οπ5, ἄς, ]1)αβίρπρα ομθῆν ον (μ6 τι88 οὔ δίπαάθηβ ἔον 0ῆ68 ΜηΠΑΡΥ ἀπα 
ΟΙἷν}} ϑϑυνίοθ Τὐχατηϊηαὐϊοηβ. ΒῪ Φ0ηΝ ΤΑυτπ, ΔΙθηθον οὗ {π6 Μαιβουμδίϊοαὶ 
ϑοοϊοίγ, ἃπα Ἰαΐθ ΜΙ ΗΠΔαγῪ Γαΐου, ΟΥ̓ ΘΟ] ἸΟἢ Οὐσάπιοθ. ὅν 75. θα, 

Α ΤΑΒΙῈ ΟΡ ΑΝΤῚ -ΠΟΟΑΒΙ ΤῊ ΜΒ; οοπίαϊηϊηρ, ἴο βθνθη 
ῬΙδοθ8 οὗ ἀθοίπηα]8, παῦμπγα] πατα 6.8, ΔΉ ΒΥ ΘΥΙηρ; τὸ 81] Τρ νυ Πτι5. ἔγοτη “Ὅ000] ἴὸ 
99999 : ἀνα Δη ηρτονθα [8016 οὗ αδιι585᾽ ΤοραυιΠπι85, ὈῪ νν ΒΙΟἢ τὰν Ὀ6 Του πα {Π6 
Τορδυϊίμτα οὗ Π6. διπα οὐ αἰ ἤδυθηοθ οὗ ἴνγοὸ ἀπδη 165. ὙΠ ἀὴ ΑΡΡϑμαϊχ, σοη- 
ἰαἰηΐηρ; ὦ ΓΔΌ]6 οὗ ΑΠπΠΌ 165 ἔν ὕγθο Φ]οἷπῦ Τνθβ αὖ 8 ρϑὺ οθὴϊ. Βυ Η, Ἐ.. 
ἘΠΙΙΡΟΎΥ δι. Τ7)ῖνα 71)αἰίονι. ὅνο. 155. 
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ῬΟΒΤΕΥῪ ἘῸΝ ΤῊΝ ΒΟΗΟΟΙ-ΒΟΟΜ. Δ ειν Μαϊέίοη. Ἐοαρ. ὅνο. 
15, θα. 

ΘΟ ΒΙΕ ΕΝΤΗΥ ἘΠΌΟΟΙΘΑΤΕ. ΒΥ Β. ΥΥν. Εοβτεμ. δευοηΐῇ 
αϊέίοη. 4ϊο. 85. θα. 

ΙΑ ΝΕ ΜΑΝΌΔΛΙ, ΟΕ ΒΟΟΚ-ΚΕΈΕΡΙΊΙΝΑ, οοτηθιπίηρ ἐπ ΤΠ ΘΟΥΥ 
δπα Ῥυδούϊοθ, νν ἢ ΘΡΘοϊ 68 οὗ ἃ 5ϑὺ οὗ Βοοῖζϑ. ΒΒ. ῬΉΗ1μΡ ΟΒΈΙΙΝ, Δοσοπηίδηῦ. 
Οὐόνῃ ὅνο. 85. θα. 

ΤῊΙ5 νο]απιθ νν1}] Β6 Το πα 5.18 16 ἴῸσ του μδηῖ8. ἃπα 8]] Ο]18 5565 οὔ ἰγδ ἄουβ : θ6Β1 465 
σινιηρ [Π6 μηρί μοά οὗ οι ]6 δηΐνγ, 10 ΘΧΉ 15 ἃ βυβύθπι Ὑν Β]Οἢ ΘΟΙΆΡ 1168 {η6 ΤΟ50]18 οὗ 
ἀοι 016 δηίσυ νυ ποὰύ {π6 Δ θουν τυ ΒΙΟῊ 1 ᾿μγοῖϊνοβ. 

ΤῊΒ ΘΕΟΘΟΝΑΡΗΙΟΑΙ, ΤΈΧΤ-.-ΒΟΟΚ ; ἃ Ρυδοίϊοαὶ δοργΆρΡΥ, 
οα!οα]αἰοα (ο ἔδοι]1αίθ [Π6 βύπαν οἵ ὑπαῦ τι561Ὁ] βοίθηοο, Ὁ. ἃ οοηϑίαηῦ γϑίθσθηοθ ἴὸ 
1πῸ ΒΙΆ ας ΜΙ ρϑο ΒΥ ΜΡ το Ἰγηο, ἃ5. 

Π. Το ΒΊΘηὶς ΜδΡ5 ἀοπ6 ἀΡ βϑραχαίθν. 4ϊζο. 85. οο]ουγϑα. 

ΤΗΒΕ ΥΟὔΝΟ ΠΑΡΓΕΒ’ ΒΟΌΗΟΟΙ, ΒΕΟΟΒ ; οὐ, Βοριβίοσ οὗ 
ϑιαᾶίος δημὰ Οομάποί. θα. 

ΤῊΝ ΤΗΤΕΤῪ- ΝΙΝΕῈ ΑΝΤΙΟΙΙΕΒ ΟΕ ΤῊΗΒ ΟΗΠΒΟΗ ΟΕ 
ἙἘΝΟΙΑΝΊΣ, ΠΙαβυγαίθα νυ Νοίθβ, ἃπα οοπῆγτηθα Ὀγ Τοχίβ οὗ [πΠ6 ἩΟΙῪ ὅ.Υ]0- 
ὕαγ6, ἃ πα “ΠΘϑυ] πο 65 οὗ {πὸ Ῥυϊσαῖθϊνο ἘδΙΠ6γ5, ὑορθίμον νυ} ἸΘίρυθηοθβ ἰὸ {Π6 
Ῥαββαρθ5 ἴῃ βονθύδὶ Ααὐπουβ, νυ ΠΊΘῊ ΤΟΥ͂Θ ἸΔΡΡ6]Ὺ Θχρ]δίη ὑπ6 Ἰ)οοίγίηθ σοῃίαϊπρα 
ἴπ ὑπ6 5814 ΑΥ̓ΤΙο165. ΒΒ. ὕπ8  δη. ΑΒΟΉΗΡΈΑΟΟΝ ὙΥΈΘΗΜΑΝ., δέει δ αϊίίοη. ἜρδΡ. 
8γο. 25. Τηϊῤου]θανθα ἴον ϑύπαθηϊβ, 85. 

ΤῊΝ ΞΤΌΘΕΝΤ ΒΒ ΒΟΟΚ ΟἹ ΟΟΜΜΟΝ ΡΗΑΥΕΒΙ. ὑὙπὰ 
δὴ Ηἰβίουϊοαὶ ἀπὰ χα ηαύονυ Τυθαίβθ, ὈΥ 1πΠ6 ον. ΥΥ. α. ἩυΜΡΉΒ ΡΥ, Β.})., 
Ιαῦθ Ἔ]ονν οὐ σϊητῦν Οο]] 66, δταυῖᾶρθ, ἀπα Ὑ ἰοαν οὗ δύ, Μαγυ μ᾽ 5-1η-{Π6- ΕἼ6145, 
ὙΝ οϑίχηϊηϑίθυ. 24πιο. 75. θα. 

ΒΙΒΗΟΡ ΒΌΤΙΒΗΘ ΑΝΑΤΟΘῪ ΟΒ ΒΕΙΙΟΘΙΟΝ; νι Απαὰ- 
Ἰγὑϊοα] Τηϊτοαπούϊοη. δ μα οορίοιβ ᾿πᾶϑχ, ΌΥ {π8 ον. γ. ΒΊΒΕΒΕ. Ἐταρ. δεῖν 
εοαϊζίοτ. 85. θα. 

ΒΙΕΕΚ ΘΒ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, ἹΝΤΚΟΏΠΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΟἿ 
ΤΈΞΤΑΜΕΝΎ. Ττιαηβὶαῖθα Ὁγ α. Η. ΝΑΒΙΕΒ, ἀμα οαϊιθα Ὀν {π6 Βδνυ. Ἐ. 
ΨΕΝΑΒΙΕΒ, Οὅποη Βδϑι θη συ οὗ ΓΠυϊποοὶη (ὐαίμοάγα!. 2. νο]5. 185. 

ΡΕΑΒΝΒΟΝ ΟΝ ΤῊΒ ΟΠ ΒΒ). Οδγ ιν ρυϊπίρα ἤοπ δὴ ΕΔΥΥ 
Τάϊοπ. ὙΠ ΑΠΑΙγβὶβ αμα ἱπάοχ. αΙϊοΘα Ὀγ Εἰ. ὙΥ ΑσοπΡ, Μ.Δ. Ῥοβὶ 
ϑγο. ὅ9. 

ΒΙΒΗΟΡ ΨΦΕΝΕΙΡΚ ΑΡΟΙΟΟῪ ἘῸΝ ΤΗΝ ΟἩΗΠΕΈΘΗ ΟΕ 
ἙΝΟΤΙΑΝΙ), νι Πἰ5 ἴδιαουβ ΕἸ ΡΙ50186. οα. ἐμ 6 Οὐυπο]] οὗ Ττρηῦ, δπα ἃ Μοχμοίτν. 
ϑῶτηο. 25. 

ΟΛΗΡΕΝΤΕΗΒ (θκ. ν. Β.) ΖΟΟΙΟΘῪΎΥ ; ἃ ϑ'ιγβίβηιείίο γον οὗ 
1π6 διγαοίαγο, ΗΟ 5, Γηϑυϊηοῖβ, δπα 7565, οὐ ὑπ 6 Ῥυϊηοραὶ ΕΔ ΠΙ11165 ΟΥἨ ὑπ6 Απί- 
τη] Κῖπράομι, ἀπα οἵ {πΠ6 οἰίθῦ [ουτὴβ οὗ ΕὉ5511 Πϑυαῖθθ. Νὸν Πα Ποη, γον βθᾶ 
απ σοι ρ]θιθα τὼ ὑῃ8 Ῥγοβθηΐ {1π|86 (ἀπά ϑυ ἀυταηρθιηθηῦ υν ἢ ὑπ6 δαῦῃον), ὈῪ 
ΥΥ. 5. Τόλχ,Α8, ἘΝΤ.5.. Ὑν τι ἃ Οθμονὰ] Τπἄθχ. 1Π|Ππϑιχαιθα νυ! τηϑὴγ παπατορα 
ἢπ6 δήοοα ᾿ηρτανίηρθ. ([}ἢ ἔγνο νυΐβ. (θαυ ]ν 600 ρᾶρ68 θᾷ.}.) θ5, Θβοἢ. 

ΟΑΛΗΡΕΝΤ ΕΗΒ ΜΕΟΘΟΗΑΝΙΟΑΙ, ῬΡΗΙΠΟΒΟΡΗΥ, Α5ΤΠο- 
ΝΟΜΥ, ΑΝῸ ἨἨΟΠΟΙΟΘΥ. Α Ῥυοραυΐαν ἸΤυχροβιθίϊοθ. Ομ μαπατοᾶ δηᾶ 
οἰραύγτοπβ Π]ιβύγαθοη8. 55. 

ΟΑΗΡΕΝΊΤΒΗΒ ΝΕΘΕΤΑΒΙΕ ΡΗΥΒΙΟΙΟΟῪ ΑΝῸ ΒΥΞΤῈ- 
ΜΑΤΙΟ ΒΟΤΑΝΥ, Α οοπιρΙθῖθ Ιπιγοἀπούΐοι ἴο ἴπ6 Ἰζπιον]θᾶρα οὐ Ῥ]δηίϑβ. 
Νονν οαϊοῃ τον δα (πΠάου ἀυγαπροιηθηῦ υνἢ {η6 Δα ΠΥ), Ὁ Τὸ, ΤΑΝΚΕΒΤΕΕ, 
Μ.}0., ὅς. ϑϑυϑγαὶ υμαχρα 1] υϑύγαυῖοη5 οα ΥΥ οοα. θ5. 
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ΟΑΔΗΡΕΝΤΕΙΝΒ ΑΝΙΜΑΙ, ΡΗΥΒΙΟΙΟΟΎ. Νεὸν ἘἘαίοη, 
ὑποτουρ νυ του θθα, πα ἴπ ραγῦ γον ὙΥ ΓΘ. ὈΥ 88 δαῦμοσ. ὕρνναγαβ οὗ ἰῃγθθ 
Βυμαγρα ΤΠ] ϑ γαύϊοηβ. 68. 

ἘΧΡΕΒΙΜΕΝΤΑΙ, ΟΠ ΕΜΊΞΤΕΥ, ἴουπάἀρα οα {π6 ουϊκ οὗ Ὁσ. ὅσιαῦβ 
ἈΡΒΟΙΡῊ ΞΥΘΟΚΉΛΕΌΤ. Αἱ Βαηα- οοὶς ἔογ {Π6 βίμαν οὗ {πῸ βοίθηθθ ὈΥ 5] ΠΡ18 
ΘΧΡουτηθηΐβ. ΒΥ Ο. ΥΥ. Ηββλτον, Ῥσυοΐδδβδβου. οὗ Οπθυἰβίσυ ἴῃ {86 Μι 6 άϊσα] ϑομοο] 
οὗ Ομαυίηρ' Οσοββ Ἠοβριίδὶ. 

ΑΝΙΜΑΙ͂, ΑΝῸ ΝΕΟΘΈΤΑ ΒΙΕῈ ΡΗΥΒΙΟΙΟΘΟῪ ΟΟΝΘΙ ΕΗ Ὲ.) 
ΜΙΤΓΗ ΚΕΕΒΕΝΟΝ ΤῸ ΝΛΤΌΚΑΙ, ΤΗΚΞΟΙΟΟΥ. ΒΥ Ῥ, Μ. ΠΟΟΘΕΥ, 
Μ.0., ΕΓ Ε.5. Τοιστλ Ἑαϊεῖοη, ἢ δα! οηβ. ὅνο. 2 νοἱβ. "]πβιγαιοα, 125. 

ΜΗΒ. ΤΟ ΏΌΟΝΒ ΠΑΝΌΒΟΟΚ ΟΕ ΒΟΤΑΝΥ. Νεονὶν βαϊδα 
Θηα ρ͵ΘΔΟΥ Θη]αγρθα Ὀγ Ασα ὙΟΟΒΊΕπ. ἘῸΔΡ 25. θα, 

ΤῊΝ ΒΟΤΑΝΙΒΤΝ. ῬΟΟΚΊΤ-ΒΟΟΚ, οοπίαϊηϊηρ, ἴῃ ἃ ἰδθυϊαθα [ΌγΠῚ, 
{86 ΟὨϊοα Ομαγδοίογιβϑυϊοβ οὐ Βυ 5} Ῥ]απίβ, ἢ {86 Ὀοίδηϊοαὶ Πᾶτηθϑ, 501] ΟΥ 
Β᾽ δ ]οη, ΘΟ]Ο τ, ρυον ἢ, δ πα {ἰτὴ6 οὗἩ ἤον ουϊηρ οὗὨ ΘΥΘΥῪ Ὀ]δηΐ, αυτά ηρϑα ἀπάρὺ 1 5 
οὐ ογάθύ : υἱτἢ ἃ Οορίουβ ἴμᾶθχ. θυ ὟΥ. ᾿᾿. παυννλαν. γονὴ ὅνο. (οί, 
ΠΟΧΙΌΪ6 Ὀδοῖς, 45, θα. ; 

Α ΟΗΠΠ 5 ΕἸΒΒΕΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΘσΠΟΘΒΑΡΗΥ. Βγυ 6 Βων. Ο. 
Α. ον, Β.Α., Β1.5., “ Αὐὐμοῦ οὗ "“ Βοίδηϊοαὶ Ἐβδια 165," ““ ἘἸονγουα. οὗ [86 
Ἐ1οΙα,; ἄο. 1Πυβιταῖθα. Ἰ1ϑγηο, 25. 00. 

ΒΕ ΟΥ ῬΑΒΑΒΙΣ ἘΒΟΜ ΝΑΤΊ ΜΕ, ἴον 86 ἴῃ βομοο]8. ΒΥ Μι5. 
ΑΥΒΕ ΟΑΥτΥ. ΒοαΡ. ϑνο. ΟἸοίῃ, 15. θα. 

ΟὔΤΙΓΝῈΞ ΟΕ ΜΑΘΟΝΈΕΈΤΙΒΜ ΑΝ ἘΕΠΕΟΤΕΙΟΙΤῪΎ [ον ῬΌΡ]ς 
ΘΟΏΟΟ]5 ἀηα Θιοίθηοο απ Αὐτὸ ἘΧΑπΙ Πα οη8 : Ὀϑίπρ' Νοίαββ οἵ ἃ οοῦτβα οὗ Τ,δούαγοϑ 
α6] νου θα αὖ Π6 Εογδὶ βοΠο0] οὗ Νῶνα] Αυοδιιθοίαγα : νὰ Δῃ ᾿πἰγοδαοίίομ οἢ 
[86 ἢγϑῦ ὉγΪηο 1 }0]865 οὗ ῬΉγβιοβ. ΒΒ. Ὗ, Ῥ. ΒΆΚΈτυ, ἘΟΙΒ. 1. 6, [1 ἐλ ργε85. 

ὉΠΒΑΜΊΙΝΟα ΟΟΡΙΈΒΘ, ΒΥΡ. Ἡ. ΈσγΆΜΟΤΤΕ, Ριοΐοθββου οἵ Πταν- 
ἴηρ, ἴῃ ΚΊπρ᾿ 5. ΟΟΠ]6ρ 6 ἀπα ὅοηοο], ομάοη. (ὐομἰαἰηΐπρ; 48 Οαὐ]πθ δα 48 5μδαάραᾶ 
Ῥ]αίθβ. Ο]οηρ; ϑνο. 125.:; 80]4 4150 ἴπ ραγίβ δὖ 15. ϑεοῇ. 

ὙΠ15. γοϊατηθ οομίαϊ 85. ἔογύγ -οἱρηῦ οὐ] π6 δηα ΤΟΥ -οῖρηῦ δηδαθα ρ]αἴοβ. οὗ 
ΔΥΟΠ ἰθούυγθ, ὑγθθ5, ἤστιγθβ, ἐγαρτηθηίβ, ἰθπάβοθροβ, Ὀοδίβ, ἀμ βθδ- ρίθοθβ. Ὄχανῃ 
ΟΝ. βύοπθ ὈὉγῪ ῬΕΟΒΈΒΒΟΚ ΘΕ ΆΑΜΟΥΤΕ. ' 

ΑΤΤΑΒΕῈΒ 

ΑΝ ΑΤΤΑΒ ΟἹ ΟἸΡΑΒΒΊΟΔΙ, ΘΕΟΘΈΒΑΡΗΥ ; 94 τιὰρβε ᾿γ Ὑ, 
Ἡσσηβ5 δπα ΟΕΈΟΒΘΕ Ιοκα. Νεὼ Ἑαϊίϊοτι, νυ σοΟ]ου τα οὐ 1165. παρ σα] 
8νο. 125. θα. 

ΤῊ ΔΌ]9 μᾶ5 Ὀθθθη οοηϑέγαοίοα ἔγοτα {86 Ῥοβϑί δυϊ μου εα γ Μτυ. ΥΥ. Ηυσηεβ, 
ὉΠΩΘΥ {Π6 ΟΔΥΓΘΙᾺΙ] δϑαυρουνίβίοι οὔ Με. [ονο. ὙΠ ΡᾺΘΠΒ νου Ὀ6Ίϊθνα πὲ Ὀγ [}15 
ΘΟΙΩ ΙΔ ΊΙΟη ΠΘῪ ᾶνα βουσὶ {π86 τηοϑὶ οουτθοῦ Αἴ188 οἵ Λποῖθης Οθοσυάρην ἐπδὲ 
δ ὰ5 γϑὺ Ὀθθη φγοάἀυορά. ; 

Α ΟσΟΝΒΑΜΜΑΒΟΘΒΟΉΟΟΙ, ΑΤΤᾺΒ ΟΥ ΟΙΓΜΑΒΘΒΙΟΑῚΙ, 6Ε0- 
ΟΙΠΑΡΗΎΥ. Ουμπίαϊπίηρ; ΓΘη Μδρ8 βοϊθοίθα ἔχοτη {πῃ ἃῦονθ. Ἱπυρϑυὶαὶ ϑνο. ὅ5. 

ΟΟΝΤΕΝΊΘΒ :-- μα Ῥγονίποθϑ οἵ ἴμ6 Ἀοιλδῃ Εσηρῖγθ (8}11ἃ. Τια]1ὰ, Οτϑβθοΐα (1η- 
οἸπαϊησ Εἰ ρΊτ5 δηα Ἴ Ἰ6558118, νυν ρᾶτὶ οἵ Μδοθαοηϊα), Τ7]16 (ὐοαδίβ ἃπ4 1518 6.5 οἵ 
186 Αροδοϑὴ ὅθ8. ἀβίὰ Μημοσ, δηὰ 16 Νουμοτπ ρα οἵ ὅγγια. Ῥαϊδοβίηα, νυ ἢ 
Ραι οἵ ϑγτῖα, Αβϑυσῖα, δὰ (16 Αἀγαοεηὶ Οοαηίνθβ. ὅ510111ὰ ἀπά ἃ ῬΊδῃ οὔ ἤοχηθ. 

ΕΙΒΒΊ ΟΙΙΑΒΒΘΙΟΑΙ, ΜΑΡΘ. Βυ 6 Βον. Ψ. ΤᾺτε, Μ.Α. Τλϊγὰ 
Ῥαϊδοα. Ἰταροσῖαὶ ϑνο. 7858. θα, 



ΜΝΟΕΚΘ ΟΕ ΒΓΕ ΜΕΝΤΑΒΥ 
ΙΝΘᾧῬΤΥΤ ΕΟΟσΤΊΙΟΝ. 

Οὔοιι86 οὗ ]ηδέγιοίζον, 707 ἐλ.6 Ὑοιρσ, ὃν Πογαοο ΟὙαηί. 
ΑΒΙΤΗΜΈΙΙΟ ἘῸΝ ὙΟῦΝΟα ΟΗΙΌΒΕΝ. Α δογίος. οὗ Ἐχϑγοῖβοϑ 

ΘΧΘΙΩ ΠΠ γἱηρ; [Π8. ἸηϑΠηΘ᾽ ἴῃ ὙΝΒΙΟΒ. ΑὙἸΠγαθῦϊς δμου]ὰ 6 ἰδαρῃῦ ἴο Ὑουηρ; 
Ομ] άγθη. 158. θά. 

ΑΒΙΤΗΜΈΤΙΟ. ἥβθοοπὰ δίαρθ. ΕῸΡ ϑομοο]8 δῃηᾷ ΤΆ Π}11165, Θχθτη ΠΥ] Πρ; 
{π6 τηοᾶθ ἴῃ τ μῖοἢ ΟὨΙ]άγθη τᾶὺ Ὀ86 δα [ο αἰδοουθῦ {Π8 τηϑΐη ὈυἸποῖρ]68. οὗ 
Ἐϊρατγδύϊννο ἃπα Μϑηίαὶ ΑὐἹπηθύϊο. 1ϑτηο. 85, 

ἘΧΕΠΝΟΙΒΘΕΚ ΕΟΝ ΤῊΒ ἹΜΡΒΕΒΟΥΝΈΜΈΕΝΈ ΟΕ ΤῊΝ ΒΕΈΝΒΕΒ, 
τα ρον] Ἰηρ' ᾿Ἰηϑύγ πούϊοη 8. Ὡτητιβθσηθηῦ ον ΟἾ]]γ 6 γνηῸ ἂχ ὕοο γοπηρ" ἴο ΙΘθγῈ 
ἴο γΥϑδα δηα υυυἱύθ. 18πιο. 18. 

σαΕΟΟΒΑΡΗΥ ΒῸΟΝ ΥὙΟΌΝΟ ΟΗΙΠΌΒΝΕΝ. ὙΠ 1Π]0ϑ γα] η5 
ἴον ἘΠοηθηΐαυυ ῬΊΔη Πγυνηρ. 18ῖηο. 258. 

ἼΤΠ6586 ἃγ8 ποῦ οἷαββ ὈοΟΙςβ, Ὀαῦ ΔΥῸ ΘΒ θοίΠγ δἀαρίθα ἔθου τι88 ὈῪ ἰθδομουβ ΠΟ 
Ὑν 5} ἴο οὐθαύθ μα 5 οὐ ορβθυνδύϊοι 1ῃ {Π|6 11 ῬῈ115 δηα ὕο ἐθϑοῖ ἐμθτὰ ἴο ὑμ1η]ς. 

ΒΟΟΚΒ. ΕΟΝ ΥΟΥΝΟ ΒΕΑΘΌΕΒΒ. 
Ραβι ].---Οοπίαϊηϊηρ--- ΤῊΝ ΟΑΤ ΑΝ ΤῊ Ηπν--α αν ιν α Βαο---ϑαμ ΑΝ Ηἰ θοο μὲν 

1,56---ΒὸΒβ ἀνὺ ΤῸμ 1,5Ὲ. δά. 

Ῥλδυ 11.--ΤῊΣΕΗ Νὲνν Βοῖν 1,4Μ8----ΤῊΣ αἀοον Βου, Βὰν Βου, ἀνῃ Νισε ὅγι8ε ατπι--- 
ΒκΡ Βὲν ἀνν Οὐ δὰμ ὅν ---Ῥοοκ Ελν, ϑα. 

Ῥαπτ 111.-- πῈ Βιανν Βου---ΤῊἙ Μῦύυτε ατπι,-- Νὲν ΤΆΤ ΟΣ ΒΑΒῈΒΊΙΝ ἃ ὕἥοον. ϑά. 

ῬαπτΙνΝ.-- Νισῆτ ἀν ἃ Πάνυ, οπ ΤῊπ ΠΕῪ ΑΝΡῸ ΤῊ Κνισητ--ῈῚ Νὰνν ΒΑνκ Νοτπ 
--Γππ Βονυαι, γιβιτ--τὰ Κινοβ ΝΑΙ ΟΝ α ὙΥΙΝΤΕΚ᾽Β ΠθΔγ. δα. 

Ῥλβτ Ν.--- ΤῊΣ ὅτοκυ ὁΡ ἃ αν, Το ΒΥ ἨΈΠΒΕ.Ρ, [1 γγοΟΣ8 ΟἵὨ Οη8 86 ἴνγο ΞΥ118}0 168. 
8α. 

ῬΑκυΝΙ.---ΤῊΣ ὅτομυ ορ ΤΉΠΕΕ ΜΌΝ κΕΥυ8. [πη νγοσβ οἵ ὁη6 δηα ὕγγο 50118}165. ϑά. 
Ῥλβε Υ11.--ΟὑἘκν ΒΕΕ νὴ Βυβδυ Βεε. ϑα. 

ΤΉ 656 νγοϊασηθϑ ἤν 66 οο]]οοὐθα ἀηα ΘΟ Ρρ 64 αὖ {πΠ6 ᾿πϑύϑποθ οὗἩ ὁμθ γγῆο μ85 
Π8α Ιᾶγρθ βχρϑυύϊθμοθ ἴῃ δἰθιηθηὐαγΥ 50ΠΟ00]5, ἃηα γνὴ0 85 ἔοππα {πῶῦ γϑϑαϊηρσ' 15 
Τα Ο ἢ. τον 6 ἀΌ]ΟΚΙΥ Ἰθατηῦ 11 ΟΠ] ἄγθη ἤδν6 ᾿πύθυθϑθηρ' ΘΟΠ Ὁ ΠΊΙΟΙ5. ΒΟΥ 65 ρίνθη ἴο 
ἴπθηι μ8ῃ 1 ΤΥ ἃ 1ϑ δῦ ἴο ὑπ πιϑὰ 8] 5Ρ61]1ρ"- ὈΟΟΪς5 Ὑν Β]Ο ἢ. ρῖνθ ΘΟ] απ] 5 οἵ ἡγογαβ 
ΘΠα 5οΥ8 05 οὗἩ πηϊη θυθϑῦηρ' 1Π]ΟΥτη δ !οη. 

Το αγ76 ἰ5εμθα ἴηι ἐσίγα διηαληςϑβ 0} ργέζθβ αὲ 15. 

ΒΗΠΠ ΑΝ ῬΑΤΌΥ Β ΤΠ] ἸἸΘΊΤΒΑ ΤῊ ΒΟΉΟΟΙ, ΒΟΟΚΒ. 

γγ Ναυχηογουῦβ Π|ΙαΒβίγαιομ8. ογαὶ 1Θτηο. 

ΞΟΉΟΟΙ, ῬΒΙΜΈ]Ν. ρ ΠΙυρίγαύϊοηβ. ΤῊΣ 5ΟΒΙΡΤΓΊΓΒΙΙ ΜΙΒΑΘΟΙΠΕΝ. 
θα. γυϊέεπ ἴῃὰ 5ΠΏΡ]6 Τ᾿δησαδρθ Ὀγ ὅπ Τ᾿ δον. 

. ἘΠ. ΟἸΑΒΚΕ. διχίθοη Ἰαῦρα 1] δύ ϊοηβ. 
ΒΟΠΟΟΙ͂, ἈΒΑΘΙΝ. Ἐν 4. ΤΙ ΕΛΕΡ, τ᾿ 

Ηοα. Δίεβμ. οἵ δα ἸΧδνηΠ 6} ἰο [6 ΟὈ]]6ρ 6 ΠῊΉΠ ΝΕΥ͂Ν ΤΕΞΤΑΜΈΝΤ ΗΙΞΤΟΒΎΥ. 
οἵ Ῥχυβοθρίοσβ. Νυταθύοιβ 1] Γαὐϊοηβ. 18. τε είῥη Ἡ Επώνῖο ἐναραδῦθ ΒΥ ἐπ δ ύπόνι 

ῬΟΠΤΥ ΒΟΟΙΚ ἘῸΠ ΞΘΟΗΉΟΟΊ,ΚΒ. 5. α. ὕοον, Μ.Α. Ὑγ10} Βιχίθθη Ἰασρο ἢ- 

87 ΠΙυβίγαξϊομδ. 15. ἐπε  μδηβιν λει 
Ξ ΤῊΣ ΟἿ.) ΤΌΤ Α ΜΊΝΤ' ἨἩΙΒΤΟΡΝΥ 

ΤΗΙ͂ ΠῚ} ΟἿ ΦΌΒΕΡΗ. δΒιχίβθθῃ γγυϊτέδα ἰπ Βρ]6 ᾿δπρααᾶρα ΒΥ {86 Ἔδν, 
ΠΙαδύνίϊομβ. 18. ο 4. α. οον, Μ.Α. Ὑ1 ϑονυθπέίθθῃ 8.56 

ΤῊΒΞ ΒΟΕΙΡΤΌΒΕ ῬΑΒΑΒΙΕΒ. ἀν τρϑανν ψυ αν 
υυι θη ἰ Β᾽νρΡ]6 Τδῆραδρθ, Ὺ {πὸ Πμον. 4. ΤῊΝ 5ΤΟΝΥ ΟΥ ΒΌΝΥΑΝΡ ῬΙ- 
Ἐς ΟἸΑΒΚΕ. ϑΒιχίβθῃ Ἰαΐρ Π]υβυρυϊοη 8. ΟΑΕΙΜ’5 ΡΒΟΟΘΙ ΒΒ, 1 Βιχίθθη Ἰασρα 
15: 1] αβν δίϊο5 ὈΥ ΕἸ ΑΚ ΕΒΗΝΕΚΥ. 158. 

ΟΗΙΒΙΘΟΚ ῬΉΠΣ5 :--ΟΡ  ΙΝΤῚῊ) ΒΥ ὙΗΙΤΤΙΝΟΉΑΜ ΑΝ ΜΙΜΕΙΝΒ, 

ΤΟΟΚΒ ΟΟὕΤ, ΟἨΑΝΟΒΥ ΤΑΝᾺ. 



Τῆς ὈΟΟΚ ἰ5 ἃ ργεϑεγναϊίοη ρῃοϊοςορυ. 
[τ 15 πιδάδ ἰῃ σοτηρ 'ᾶηοθ νυ ἢ σορυτίσῃς ἰᾶνν 

πὰ ργοάιιοδα οἡ δοἰἀ- ἔγδα ἀγοῃϊναὶ 
60 ὈοοΟΚ νγεϊσῃϊ ρᾶρϑγ 

ὙΠΙςἢ πιοοῖβ [ἢ 6 γε Γοηθηῖς οὗ 
ΑΝΘΙΝΙΒΟ Ζ39.48-1992 (ρεπηάπεησε οὔ ρᾶροτ) 

Ρτεβεγναϊΐοη ρῃοϊοοοργίησ δηά Ὀἰπάϊησ, 

ὃν 
Αοπηθ Βοοκδίπαϊΐησ 

Ο(Πμαγοςίονι, Μᾶ5ϑδοῃυςοῖῖς 
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